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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 20 aprilie 2017, ora 12,00
Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în concediu de odihnă, lucrările
şedinţei extraordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu prevederile
art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca
vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr.
148/2016.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 20
aprilie 2017, ora 12,00 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. 166/19 aprilie 2017, consilierii
judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 46/S/19 aprilie 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. vicepreşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Cseh Csaba, Deaconu Ion, Floroian Stelian-Olimpiu,
Gál Károly, Grüman Róbert-Csongor, Keresztely Irma, Morar Cătălin-George, Szarvadi Téglás
Lóránd și Tamás Sándor.
Henning László János: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna nu
participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate de
invitaţi participă:

-

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 materialul şedinţei de astăzi.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru
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activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat
unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005.
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?
21 de 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 proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este necesar votul
majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind
finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat
unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005;
La publicarea anunțului de participare în Monitorul Oficial al României partea a VI-a, a
fost o problemă. În hotărârea adoptată în ședința anterioară se prevedea că „proiectele se depun
până pe 5 mai 2017, orele 13,00” și noi am trecut acolo că evaluarea proiectelor începe în aceeași
zi după ora 13,00.
Referitor la acest lucru cei de la Monitorul Oficial au sesizat că evaluarea proiectelor se
poate începe numai în ziua următoare după expirarea termenului de depunere a proiectelor.
Din acest motiv trebuie să regândim acest lucru și am modificat în felul următor:
„Proiectele se depun până pe data de 10 mai 2017, orele 14,00”. Iar perioada de evaluare și
selecția proiectelor va fi în perioada de 11-25 mai 2017.
Consiliul Județean Covasna aprobă, după ce se face evaluarea, și pe 31 mai vom avea
ședință ordinară, iar perioada de implementare va fi 1 iunie -20 decembrie 2017.
Acest lucru s-a modificat, respectiv am pus și o adresă de e-mail generală unde se pot
adresa cei interesați.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre pe care l-ați primit și care a fost publicat și pe site,
apare la art. II că „În vederea asigurării derulării la timp a programelor cu finanțare
nerambursabilă pe anul 2017, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Covasna să
efectueze modificările și/sau completările impuse de publicarea și derularea, în condițiile legii, a
programului anual și a anunțului de participare.”
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Eu propun ca art. II. să fie scos, întru- cât această împuternicire în cazul de față nu se
poate admite, pentru că deja suntem într-o fază la care nu se poate face acest lucru, la început
dacă dădeam împuternicire președintelui să efectueze modificări și/sau completări impuse de
publicarea derularea programului anual și a anunțului de participare, atunci se putea, dar în
această fază nu se poate.
În consecință propun să scoatem art. II.
Henning László János: Eu am încercat să includem acel articol, având în vedere că mi se
pare aberant, ca mâine sau poimâine când trimitem la Monitorul Oficial, lipsește o virgulă și
atunci iarăși trebuie să venim în fața Consiliului Județean să completăm cu virgula respectivă.
Din acest motiv am solicitat, dar domnul secretar zice că trebuia să facem la prima
hotărâre, atunci renunțăm și o să rămânem cu două articole în loc de trei.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu modificarea
propusă.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Vicepreşedinte,
Henning László János

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

