ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 10 august 2007, ora 10,00.

Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 10 august 2007, 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, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 223 din 08 .08. 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 360/S/
08.08.2007.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este
legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie, drept urmare declar deschise
lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston Ştefan, Dimény Ioan, Mike
Luiza, Nagy Iosif, Tóth Zoltán şi Vlad Adrian Vicenţiu.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nu participă
nimeni.
La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi
participă:
-

D-na Kiss Maria- şef trezorerie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice
D-na Farkas Anna - contabil, Centrul de cultură al judeţului Covasna;
directorii
executivi/
directorii
executivi
adjuncţi
al
direcţiilor
şi
şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 iulie 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat pe siteul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv, la sediul Consiliului Judeţean Covasna,
în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 iulie 2007.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit în scris proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în
format electronic au putut fi studiate şi pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.

3.
4.

Proiect de Hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 222/2007, privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice
de interes judeţean pe anul 2007;
Proiect de Hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de
22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte
de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2008 şi a estimărilor pentru
anii 2009-2011;
Proiect de Hotărâre privind acordarea Premiului „PRO COMITATU COVASNAE” pe anul 2007;
Proiect de Hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 62/2007
privind aprobarea schimbului de imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A;

Dacă sunt probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la validarea
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 222/2007, privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007;
Întreb consilierii judeţeni dacă aţi reuşit să parcurgeţi materialul de la acest punct al ordinii de zi şi
anume: Expunerea de motive, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Văd că da.
Întreb preşedinţii comisiilor de specialitate dacă sunt de acord cu proiectul de hotărâre, iar pe dl.
Vass István dacă Direcţia Economică propune spre aprobare.
Preşedinţii comisiilor de specialitate răspund afirmativ.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Demeter János: Consult plenul, dacă în legătură cu materialele de la acest punct al ordinii de zi
au de făcut completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, în forma
redactată cu 25 de voturi „pentru”.
La punctul doi 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 valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul
2008 şi a estimărilor pentru anii 2009-2011.
Aţi primit în scris materialele şi de la acest punct al ordinii de zi, respectiv Raportul
Preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Rog pe dl. Vass István Director executiv adjunct al Direcţiei Economice să prezinte pe scurt
materialul care a stat la baza elaborării proiectului de hotărâre.
Dl. Vass István arată că în baza adresei Ministerului Economiei şi Finanţelor cu prvire la
„SRISOARE - CADRU” privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de
buget pe anul 2008 şi ai estimărilor pentru anii 2009-2011, Direcţia economică în conformitate cu
prevederile art. 33, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, prvind finanţele publice locale, a procedat la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de
buget pe anul 2008 şi a estimărilor pentru anii 2009-2011.
Această repartizare s-a făcut în baza consultărilor avute cu cei interesaţi precum şi a datelor
existente la nivelul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului în privinţa proiectelor de dezvoltare locală în derulare
şi/sau pregătite pentru anul 2008 şi pentru anii următori.
Astfel pentru anul 2008 din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-a
repartizat suma de 3.664 mii lei, iar pentru anii 2009-2011 s-au repartizat în total 11.669 mii lei, iar din
cota defalcată din impozitul pe venit s-a repartizat pentru anul 2008 suma de 2.570 mii lei, iar pentru anii
2008-2011 s-au repartizat în total suma de 8.865 mii lei.
Demeter János: Mulţumesc. Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Dl. Vass István vă întreb dacă direcţia de specialitate propune pentru aprobare proiectul de
hotărâre.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre în forma
prezentată.

Demeter János: Având în vedere cele de mai sus, supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, în forma
redactată cu 25 de voturi „pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului
„PRO COMITATU COVASNAE” pe anul 2007.
Aţi primit în scris materialele şi de la acest punct al ordinii de zi, constând în
Expunerea de motive, Proiectul de hotărâre şi Raportul comun al Direcţiei economice şi Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Ţin să precizez că în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu
privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, modificată prin Hotărârea nr. 68/2006, subsemnatul în
urma consultărilor avute cu societatea civilă cu diverse organizaţii neguvernamentale şi organisme am
propus Comisiei de acordare a premiului Pro Comitatu Covasnae, numită prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2006, acordarea premiului pentru 12 persoane din zonele judeţului,
respectiv din Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Sf. Gheorghe.
Comisia în şedinţa sa din 07.08.2007 a aprobat propunerile de mai sus şi a desemnat prin
Decizia nr. 1/2007 persoanele în cauză pentru a primi premiul Pro Comitatu Covasnae pe anul 2007.
Premiile vor fi decernate cu ocazia unei festivităţi care va avea loc în data de 16 august 2007, ora
18,00, în sala de festivităţi a Bibliotecii judeţene. Rog pe consilierii judeţeni dacă au timp să participe la
acest eveniment super important pentru judeţul nostru.
Vă consult, dacă în legătură cu cele prezentate mai înainte, respectiv materialele care v-au fost
difuzate de la acest punct al ordinii de zi, aveţi completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Dl. Vass István şi d-ra Domokos Réka vă întreb dacă direcţiile de specialitate propune pentru
aprobare proiectul de hotărâre.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Având în vedere cele de mai sus, supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, în forma
redactată cu 25 de voturi „pentru”.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la revocarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 62/2007 privind aprobarea schimbului de imobile situate în
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A.
Rog pe dl. Varga Zoltán, Secretar al judeţului Covasna să prezinte pe scurt considerentele care
au stat la baza elaborării/redactării acestui proiect de hotărâre.
Varga Zoltán: După cum ştiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 62/2007 - art. 1,
alin. (1) - s-a aprobat schimbul de imobile între judeţul Covasna şi S.C. Tipografia Deico S.R.L. privind
imobilele situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei nr. 8/A.
Prin alineatul (2) al aceluiaşi articol s-a aprobat plata sultei în valoare de 100 mii lei fără TVA, iar
prin art. 2 a fost împuternici Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna cu semnarea Contractului de
schimb în formă autentică.
Contractul de schimb prevăzut la art. 2 din Hotărârea nr. 62/2007 nu s-a încheiat, întrucât prin
adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 6486/04.07.2007 S.C. Tipografia Deico S.R.L.
solicită dezmembrarea şi partajul voluntar al terenului înscris în CF nr. 5502 Simeria care are legătură cu
schimbul arătat mai înainte şi care nu a fost cuprinsă în anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea nr. 62/2007 şi pe
cale de consecinţă modificarea acestei hotărâri.
În urma analizării celor solicitate de către S.C. Tipografia Deico S.R.L. a rezultat că se impune
revocarea Hotărârii nr. 62/2007 şi iniţierea unor noi demersuri tehnico-materiale şi procedurale în vederea
perfectării schimbului.
Drept urmare s-a redactat Proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost difuzată, având la bază
Expunerea de motive şi Raportul Serviciului administrativ-gospodăresc şi patrimoniu, care de
asemenea v-au fost înmânate înaintea începerii şedinţei.

Demeter János: Vă mulţumesc. Întreb pe dl. Teleki Csaba dacă Serviciul administrativgospodăresc şi patrimoniu propune spre aprobare proiectul de hotărâre.
Teleki Csaba: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu cele prezentate mai înainte, respectiv cu cele
cuprinse în materialele difuzate de la acest punct al ordinii de zi aveţi completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre în forma
redactată, cu 25 de voturi „pentru”.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi.
Aşi dori să reiterez apelul formulat la punctul 3 al ordinii de zi privind participarea Dvs. la
decernarea Premiului „PRO COMITATU COVASNAE” .
Înainte de a închide lucrările şedinţei noastre de astăzi, dau cuvântul d-lui secretar pentru a face
un anunţ.
Varga Zoltán: Ţin să vă aduc la cunoştinţa dvs. că şedinţa ordinară pe luna august va avea loc
în data de 29, ora 10,00, iar şedinţele comisiilor de specialitate în perioada 22-23 august 2007.
Vă rog să fiţi prezenţi la aceste şedinţe.
Demeter János: Nefiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, închid lucrările şedinţei de
astăzi.
Vă mulţumesc pentru participare.
DEMETER JÁNOS
Preşedinte

VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna

