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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 17 februarie 2017, ora 10,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 17 februarie 2017, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin.
(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 121/15 februarie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa
nr. 24/S/15 februarie 2017.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi
„Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Calinic Sabin, Kiss Imre, Klárik Attila, Lénárt
Adolf, Lukács Lászó, Morar Catalin-George și Szőcs László.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să vă informez că am invitat la ședința
noastră de astăzi pe domnul colonel Stoenescu Silviu, pentru că de 1 februarie domnul
colonel a trecut în rezervă.
Domnul colonel mulți ani de zile, decenii, a lucrat la Inspectoratul de Poliție a
Județului Covasna în diferite funcții și poziții.
Până la 1 februarie, înainte să treacă în rezervă, a condus Inspectoratul de Poliție
Județean Covasna și acum doresc să-i mulțumesc în public pentru colaborarea corectă
interinstituțională și umană.
Doresc să evidențiez și latura umană pe lângă cea profesională a domnului pe
care am cunoscut în anii care au trecut.
Așa că, domnul colonel vă mulțumim pentru colaborare și vă dau cuvântul dacă
doriți să ne spuneți câteva cuvinte și să ne spuneți cine va conduce Inspectoratul până
la organizarea concursului pentru ocuparea postului.
Stoenescu Silviu: După cum știți, cu puțin timp în urmă, cu ocazia retragerii din
activitate am primit din partea conducerii Poliției Române cea mai înaltă distincție
onorifică a Poliției României „Placheta de Onoare a Poliției Române”.
Cu toate acestea fără a minimaliza această distincție și fără a supăra pe foștii mei
șefi, doresc să vă spun că invitația dumneavoastră și faptul că mă aflu acum aici
reprezintă o distincție mai mare decât pe care am primit-o, deoarece pentru un polițist,
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pentru un funcționar aflat în exercițiu, nu poate exista o recompensă mai mare decât
recunoașterea comunității pe care-l deservim, lucru pentru care vă mulțumesc pentru
dumneavoastră personal și pentru doamnele și domnii consilieri.
De asemenea vă mulțumesc pentru deosebita colaborare pe care am avut în
acești ani, pentru susținerea pe care am primit din partea dumneavoastră și din partea
consiliului județean.
De la 1 februarie la conducerea Inspectoratului este desemnat interimar domnul
comisar șef Ivașcu Marius Daniel, care până acum a fost împuternicitul adjunct al
șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Covasna.
Probabil în perioada următoare se va organiza concursul pentru ocuparea
funcției.
Încă o dată vă mulțumesc și sper ca și de acum înainte o să fiu în folosul
comunității pe care am deservit toată viața.
Tamás Sándor: Vă mulţumim.
V-am pregătit și un mic cadou.
(Domnul președinte înmânează cadoul domnului Stoenescu Silviu.
Cei din sală aplaudă.)
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:

-

D-na Vass Mária – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

-

reprezentanţii mass-media.

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi și
proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, au fost avizate de cele șase comisii de
specialitate.

1.

2.

3.
4.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu
prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării
proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
3/2017 cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții a secțiunii de
dezvoltare pe anul 2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență
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Socială și Protecția Copilului Covasna
şi unităţile administrativ - teritoriale
din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea: costului anual
pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist;
costului anual pentru o persoană cu dizabilitate instituționalizată, respectiv costului
anual pentru o persoană vârstnică instituționalizată, care provin din unitatea
administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
23 voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, cu excepţia proiectului de hotărâre de la
punctul 3, pentru adoptarea căruia este necesar votul majorității consilierilor prezenți la
ședință.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru
anii 2018-2020;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?

23 voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 3/2017 cu privire la aprobarea
programului provizoriu de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2017;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

23 voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
(Pentru a fi adoptat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți.)
Cine este pentru?
19 voturi
Este cineva contra?
3 voturi (Balázs Jozsef-Attila, Benedek Erika și
Fazakas Péter)
Dacă se abţine cineva?
o abținere (Boricean Cosmin)
Tamás Sándor: Vă rog să prezentați motivul pentru care ați votat contra.
Balázs Jozsef Attila: Am trecut deja peste partea aceea.
Tamás Sándor: Peste ce am trecut?
Benedek Erika: Fracțiunea EMNP-PPMT consideră că Direcția Juridică din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna ar trebui să facă față acestor
probleme și să reprezinte cazul în fața Instanțelor de judecată.
Și eu a-și spune acest lucru dacă nu a-și cunoaște greutatea procedurilor de
achiziție publică, dar susțin părerea fracțiunii pe care v-am prezentat.
Tamás Sándor: Și fracțiunea știe câți juriști sunt angajați la Consiliul Județean
Covasna și în câte procese reprezintă instituția?
De aceea vă întreb ca să știu, dacă într-adevăr sunteți în cunoștință de cauză.
Fazakas Péter: Fracțiunea așa consideră că Direcția Juridică poate să reprezinte
instituția în fața instanței.
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Tamás Sándor: Bănuiesc că ați studiat
amănunțit
regulamentul
de
organizare și funcționare în care este prevăzut, că voturile „contra” trebuie motivate.
Balázs Jozsef Attila: Vreți să motivez?
Tamás Sándor: Da.
Balázs Jozsef Attila: De doi ani de zile tot doriți să rezolvați această problemă și
tot nu reușiți. Deci cazul este mițos, pentru că dacă nu ar fi mițos atunci deja procesul ar
fi ajuns la sfârșit.
Așa cred că prin angajarea avocatului se lungește și mai mult termenul de
rezolvare.
Este atât de simplu totul.
Dacă cineva depune o contestație și instanța lui dă dreptate, atunci însemnă că la
licitație ceva nu a fost în regulă.
Asta e adevărul.
Eu nu susțin lucruri despre care instanța decide că în jumătate a fost în regulă și
nu voi plăti nici un ban pentru greșeala altora.
Tamás Sándor: Cu siguranță, puteți să ne explicați la ce v-ați referit prin
afirmația „cazul este mițos”.
Balázs Jozsef Attila: Dumneavoastră ați zis că instanța în parte a dat dreptate
Consiliului Județean Covasna.
Tamás Sándor: Domnul consilier a afirmat că instanța a dat dreptate celui care a
contestat licitația și a anulat licitație, fiind vorba de un caz mițos.
Cu siguranță ați studiat toată documentația înainte de luarea acestei decizii.
Instanța nu a anulat licitația.
Nu-mi plac deloc veniți cu afirmații nefondate.
Vă rog să veniți aici să munciți cu responsabilitate, așa cum muncesc colegii
noștri, la realizarea proiectelor care valorează 20 milioane de euro, care sunt controlate
periodic de atât de Ministerul de Resort cât de reprezentanții instituției finanțatoare și
care nu au găsit nicio greșeală.
Vă rog să aveți grijă la aceste afirmații rostite în plenul consiliului județean și în
fața reprezentanților mass-media.
Balázs Jozsef Attila: Dacă nu este nicio greșeală atunci nu ai nevoie de avocat.
Instanța poate să decidă și fără avocat.
Tamás Sándor: Experiența profesională arată cu totul altceva.
Deci, în urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, 3 voturi „contra” și o
„abținere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
În paranteză vă spun că în luna octombrie 2016 și consilierii EMNP-PPM au
susținut angajarea avocatului pentru a ne reprezenta în aceeași proces.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna
şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care
participă la finanţarea: costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la
asistent maternal profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană vârstnică
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instituționalizată, care provin din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se
află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

23 voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Ședința ordinară din luna februarie va avea loc în data de 28 februarie 2017, ora
12,00, dar până atunci s-ar putea să mai avem și o ședință extraordinară pentru
împărțirea sumelor
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

