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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 16 octombrie 2017, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 16 octombrie 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. 377/13 octombrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 109/S/13 octombrie 2017.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul 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. președinte, sunt prezenţi 20 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Deaconu Ion, Dimény György, Floroian StelianOlimpiu, Grüman Róbert-Csongor, Klárik Attila, Lukács Lászó, Morar Cătălin-George,
Orbán Miklós, Szarvadi-Téglás Lóránd 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.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate
de invitaţi participă:

-

Popa Anna Mária – manager, Teatrul Andrei Mureșanu Sf. Gheorghe;
Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;
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.
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Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume:
Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor în
ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă,
precum și încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului finanțării
solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli.
Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
20 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerea domnului preşedinte.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu –
Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale
Festival Național de Debut în Regie „DbutanT”-Sfântu Gheorghe, 30 octombrie-4
noiembrie 2017;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
86/2017 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de
recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul
Consiliului Județean Covasna pe anul 2017;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 126/2017 privind stabilire a salariilor de bază aferente funcțiilor publice
și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și în cadrul serviciilor
publice din subordinea Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 111/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare Centru de Educație a Adulților”.
Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor în ceea ce
privește scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și
încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate
defalcate pe categoriile de cheltuieli.
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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?
20 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 proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1 și 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul
Județean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu –Sfântu Gheorghe, în vederea
organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale Festival Național de Debut în
Regie „DbutanT”-Sfântu Gheorghe, 30 octombrie-4 noiembrie 2017;
(A sosit domnul consilier Klárik Attila. De la această fază a ședinței sunt
prezenți 21 de consilieri județeni.)
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Spor la treabă doamna director.
Popa Anna Mária: Mulțumim.
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Vă așteptăm cu drag la teatru. V-am adus mapa de participant în cadrul
festivalului „DbutanT”, cu program în interior.
Având în vedere că este un proiect cofinanțat APCL toate spectacolele
festivalului sunt cu intrare gratuită.
Este o cerere extraordinar de mare, rezervări se pot face și online, dar din cauza
interesului foarte mare, s-ar putea să apară că la toate cele 10 spectacole locurile sunt
ocupate.
Eu aș dori foarte mult să vă văd alături de noi, așa că vă rog să rezervați locurile
la spectacolele noastre.
De asemenea, în această seară, aș dori să vă invit, ca o mulțumire la acest
contract de parteneriat, la spectacolul Jurnal de România Sfântu Gheorghe.
Este un spectacol organizat de Teatrul Andrei Mureșanu pentru acest oraș.
Invitațiile le găsiți tot în mapă.
Vă așteptăm cu mare drag în această seară la ora 19,00.
Mulțumesc frumos încă o dată.
Tamás Sándor: Vă mulțumim și noi.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 86/2017 privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar
acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Ambrus József: Deoarece proiectele de hotărâri de la punctele 2, 3 și 4 au strânsă
legătură, eu nu voi participa la vot, dar o să am o observație în legătură cu materialul de
la punctul 4.
Lénárt Adolf: Din aceeași motiv, nici eu nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au participat la vot domnii
consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf.)
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2017;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au participat la vot domnii
consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf.)
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000,
cu modificările și completările ulterioare;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Ambrus József: Probabil este vorba de o greșeală de dactilografiere pe care am
observat, la Capitolul III. 1. literele A și B din anexa nr. 2 la Regulament, Norme
financiare, cuvântul „/antrenor” să elimine, având în vedere că mai jos la Capitolul III.
1. B alin. (1) este legiferat corespunzător modul în care antrenorii și stafful primesc
aceste premii.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de domnul
consilier Ambrus József.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă de domnul consilier Ambrus József.
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au participat la vot domnii
consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf.)
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 126/2017
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privind stabilire a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale
din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna și în cadrul serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase 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.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2017
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru de Educație a
Adulților”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
o „abținere” (Balázs József-Atila)

7

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” și o „abținere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea comisiei de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit prin
programele/proiectele de activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile
regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor
sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de
cheltuieli;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează trei membri în comisia de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește
scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și încadrarea
în prevederile regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe
categoriile de cheltuieli şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit
căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea membrilor în Comisie, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnii consilieri Bodó
Lajos și Orbán Miklós.
Teacă Florentina: Propunem pe domnul consilier Boricean Cosmin.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Balázs József-Atila: Propun pe domnul Fazakas Péter.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
(A plecat doamna consilier Benedek Erika. De la această fază a ședinței sunt
prezenți 20 de consilieri județeni.)
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Tamás Sándor: Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul
de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să
verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.

8

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
membrilor în comisia de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit
prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile
regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor
sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de
cheltuieli.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Doresc să vă anunț, că ședința ordinară din această lună, probabil vom avea în
data de 26 octombrie 2017, ora 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

