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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 21 ianuarie 2010, ora 9,00

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
21 ianuarie 2010, ora 9,00 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. 5/19 ianuarie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 19/S/19 ianuarie
2010.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „H{romszék”.
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 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Dimény György şi Tat{r M{rta Éva.
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 secretarului judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Directoriul executiv a Direcţiei Economice şi Directorul executiv al Direcţiei
Juridice şi Administraţia Publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2009, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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Cu unanimitate de voturi
din data de 23 decembrie 2009.

s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri.
Înainte de a vă consulta cu privire la proiectul ordinii de zi, ţin să vă aduc la
cunoştinţă că am convocat această şedinţă extraordinară pentru motivul că Proiectul Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi
bălţile de la Ozun - Sîntionlunca” trebuie depus cel târziu până la data de 25 ianuarie
2010.
Deci, în data de 28 ianuarie 2010 când avem programată şedinţa ordinară era
târziu ca să dezbatem acest proiect de hotărâre.
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?
28 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 de pe ordinea de zi, este necesar
votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri.
Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János, care este iniţiatorul proiectului, să
prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
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Demeter János: Vă amintiţi, că acest proiect a fost depus anul trecut în luna
septembrie sau octombrie, la autoritatea din Sibiu care răspunde de implementarea
acestor proiecte şi care a făcut câteva observaţii şi ca atare am fost nevoiţi să procurăm
acordul de mediu.
Din cauza acordului de mediu trebuie să schimbăm documentaţia depusă la Sibiu.
Am retras documentaţia şi am început o altă procedură pentru a avea şi acordul
de mediu. A trebuit să schimbăm multe lucruri şi proiectul a suferit modificări, de
asemenea şi bugetul iniţial. Am modificat bugetul proiectul la sugestia celor de la
Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna, a trebuit să scoatem din documentaţie
instalaţia de apă proprie a investiţiei şi staţia de epurare pentru că această investiţie va fi
într-o arie protejată. Trebuie să racordăm la reţeaua de apă al comunei Reci care implică
cheltuială în plus şi a modificat serios bugetul iniţial.
Am fost informaţi şi despre faptul că procurarea autovehiculelor de serviciu nu
este cheltuială eligibilă şi am fost nevoiţi să scoatem respectivul punct din proiect. Maşini
de serviciu vom procura prin alte proiecte.
Am inclus în proiect cheltuielile de publicitate şi informare precum şi auditul
proiectului, care sunt cheltuieli eligibile.
Acum va urma o procedură normală şi peste trei săptămâni vom şti deja dacă e
câştigător sau nu. Dacă proiectul va fi câştigător, atunci în luna martie am putea să
începem elaborarea proiectului tehnic, urmând ca în luna iulie sau august să organizăm
licitaţia pentru executarea acestei lucrări.
Acestea sunt motivele pentru care trebuie să modificăm cele două hotărâri.
Vă rog, să fiţi de acord cu aceste modificări.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Tulit Attila: Nu va fi o piedică, racordarea la reţeaua de apă potabilă a comunei
Reci, terenurile prin care trebuie să treacă conducta sunt proprietate privată.
Demeter János: Nu, pentru că terenul este a composesoratului, respectiv a
primăriei şi ei sunt de acord.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Baka Mátyás: Dacă văd bine, bugetul proiectului a crescut cu aproape 15%, adică
cu 200 de mii de lei. Jumătate din aceasta, adică 100 de mii de lei este la capitolul dotări.
Din ce constă această sumă? Ce s-a schimbat?
Demeter János: Este vorba de calitatea expoziţiei. Când noi am prezentat ideea
noastră în legătură cu acest lucru, specialiştilor de la Sibiu, ei ne-au propus să facem o
expoziţie mai de calitate dacă vrem să avem un impact mai mare.
Baka Mátyás: Dotările se referă la acest lucru.
Demeter János: Da, este vorba de o tehnică modernă cu care pot fi realizate aceste
expoziţii şi că cheltuiala este eligibilă.
Baka Mátyás: Mulţumesc.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări/observaţii?
Varga Zoltán: Am o propunere formală, ca să respectăm practica din anii
anteriori privind tehnica legislativă să schimbăm în titlul proiectului sintagma „privind”
cu sintagma „pentru”. Deci titlul va fi „pentru modificarea unor hotărâri”.
Tamás Sándor: Mulţumim. Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea
propusă de domnul secretar.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”,
modificarea propusă.

se aprobă hotărârea cu

Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Înainte să încheiem şedinţa aş dori să vă anunţ că o să avem şedinţă ordinară în
data de 28 ianuarie 2010, ora 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

