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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 01 septembrie, ora 12,00

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
01 septembrie 2010, 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. 419/30 august 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 273/S/30 august
2010.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
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 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bartha S{ndor, Farkas György, Fazakas Tibor şi Kiss Tiberiu.
Kulcsár-Terza József-György: Domnul consilier Fazakas Tibor este în străinătate
din cauza unor probleme familiale.
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:
Dl. Szilágyi Zsolt – director - Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
- D-na Hajdár Ildikó Gabriella – director adjunct economic – Ansamblul de
dansuri „Trei scaune – H{romszék”;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Dau cuvântul domnului Szilágyi Zsolt, directorul Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe şi conducătorul Corului de cameră Vox Humana, cu care au
fost într-un turneu unde au avut succes şi au obţinut rezultate foarte bune.
-
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Szilágyi Zsolt: Sunt conducătorul şi membrul fondator al Corului de cameră
Vox Humana, din Sfântu Gheorghe care a fost înfiinţat acum 38 de ani. Am participat cu
succes la un concurs internaţional la Ohrid în Republica Macedonia, unde au participat
39 de coruri din Europa şi din Africa, din 21 de ţări. La acest concurs am obţinut locul
III, deşi condiţiile în care am participat la concurs, au fost dificile, am plecat cu 15
persoane în minus faţă de numărul actual al corului, din cauze obiective, am dormit în
autocar, în sală de sport pe saltele şi într-o rulotă. Faţă de aceste condiţii, acest loc III.
este un mare succes.
Premiul cel mare a fost câştigat de o formaţia a renumitului cor Madrigal din
Bucureşti. După câte ştim corul Madrigal din Bucureşti este una dinte cele mai renumite
coruri din toată lumea. Acest cor a obţinut premiul cel mare.
Premiul obţinut de noi a adus după sine invitaţii pentru anul viitor. Am primit o
invitaţie pentru un festival şi concurs care va avea loc în Litvania şi o invitaţie din oraşul
Pécs din Ungaria.
Sper că veţi aprecia acest rezultat şi o să ne ajutaţi, în continuare, să putem
participa în condiţii mai omeneşti la astfel de manifestaţii unde nu numai pe noi ne
reprezentăm, ci reprezentăm o localitate, un judeţ şi o ţară.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim şi vă felicităm.
(Cei din sală aplaudă.)
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar
materialele în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe
anul 2010;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 4a la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2010 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010;
Proiect de hotărâre eliberarea domnului Szilágyi Zsolt din funcţia de director al
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Szilágyi Zsolt ca director interimar
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Deák Gyula Levente ca director
interimar al Ansamblului de dansuri „Trei Scaune – H{romszék”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna
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8.

cu Proiectul „Promovarea a şapte produse turistice din judeţul Covasna”,la
Programul Operaţional Sectorial 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea
„Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specific şi a atractivităţilor de marketing specific”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Ansamblului de
Dansuri „Trei Scaune-H{romszék”;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 3 şi 7 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota
de 22% din impozitul pe venit pe anul 2010;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Nu înţelegem de ce din sumele care au fost
repartizate localităţile trebuie să dea banii înapoi. Şi aşa au mari probleme financiare.
Noi (grupul de consilieri judeţeni ai fracţiunii PCM-MPP s.n.) nu suntem de acord cu
aceste diminuări.
Tamás Sándor: Domnul director Ferencz Lajos vă va explica despre ce este vorba.
Ferencz Lajos: Cu acest proiect de hotărâre nu facem altceva decât punem în
aplicare, sub forma de propunere, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18 din 18
august 2010, care a diminuat sumele alocate iniţial cu 15.952. 000 de lei, din care conform
legii din sumele defalcate alocate pentru echilibrarea bugetelor cu 20% am redus
proporţional faţă de cum am alocat pentru localităţi la începutul anului.
Tamás Sándor: Guvernul a trecut, în rectificarea bugetară, diminuarea bugetelor
atât la ministere cât şi la alte instituţii bugetare, ceea ce afectează şi Consiliul Judeţean şi
instituţiile subordonate şi desigur şi cota repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20%, cum a explicat şi domnul director.
Kulcsár-Terza József-György: Ce se va întâmpla în cazul în care consiliile locale
au întocmit deja planuri cu aceste sume sau pur şi simplu i-au cheltuit?
Tamás Sándor: Şi acolo va fi rectificat bugetul cum şi la Consiliul Judeţean sau la
ministere.
Tulit Attila: Dar este vorba şi de investiţii.
Tamás Sándor: Începând cu 1 iulie 2010 cu 20% au fost diminuate sumele pentru
investiţii şi servicii.
Consiliile locale vor rectifica bugetele prin hotărâri ale consiliilor locale.
Sumele mari sunt din cota de 80% care este repartizat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, care la rândul lor au înştiinţat consiliile locale despre aceste
diminuări.
Dacă vă uitaţi în anexe, la noi, din fericire, nu sunt sume mari. Din fericire, spun
pentru că nu diminuăm cu sume mari.
Trebuie să vă spun că şi sumele alocate pentru reparaţii de drumuri au fost
diminuate cu 10%.
Vă consult dacă mai sunt şi alte întrebări?
Nu sunt.
Cu regrete infinite, supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
20 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
7 abţineri (B{ndi Imre, Csog Ignatiu, Fekete Carol,
Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Nagy
András, Tulit Attila)
În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 7 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 4a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
106/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
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Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Cum am anunţat şi în cadrul şedinţei ordinare din
luna august, partidul PCM a solicitat Avocatului Poporului să verifice
constituţionalitatea O.U.G. nr. 63/2010 iar Avocatul Poporului a atacat la Curtea
Constituţională actul normativ mai înainte menţionat.
Curtea Constituţională încă nu s-a pronunţat, aşa că noi ne vom abţine la vot.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
7 abţineri (B{ndi Imre, Csog Ignatiu, Fekete Carol,
Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Nagy
András, Tulit Attila)

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 7 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2010;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Suntem de acord cu includerea sumei de 1.175 mii
lei în bugetul S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A, din fondul de rezervă, dar propunem
să adoptăm printr-o hotărâre separată, dacă se poate.
Tamás Sándor: Este posibil din punct de vedere juridic?
Ferencz Lajos: Suma respectivă trebuie să figureze în această hotărâre. Consiliul
Judeţean Covasna are un singur buget.
Nagy András: Ce ar fi să adoptăm săptămâna viitoare?
Ferencz Lajos: E o altă procedură de iniţiere şi o altă şedinţă.
Tamás Sándor: Domnul secretar, există o posibilitate, din punct vedere juridic, să
adoptăm în două hotărâri separate?
Varga Zoltán: Astăzi nu. Într-o altă şedinţă da.
Tulit Attila: Noi nu suntem de acord cu diminuarea bugetului instituţiilor
subordonate. Ştim foarte bine că sunt necesare sume mult mai mari pentru reparaţii de
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drumuri dar nu suntem de acord ca bugetul instituţiilor subordonate să fie diminuat şi
de aceea am propus să adoptăm în două hotărâri separate.
Ferencz Lajos: Menţionez că în Monitorul Oficial al României de ieri adică 31
august 2010 a fost publicat H.G. nr. 919/30 august 2010, prin care a fost aprobată suma
respectivă şi de aceea nu am putut pregăti materialul mai repede ci numai azi înaintea
şedinţei.
Tamás Sándor: Luni seara a avut loc şedinţa de guvern în care a fost aprobată
suma de 1.175 mii de lei şi ieri a fost publicat în Monitorul Oficial.
Eu propun să includem în bugetul nostru, suma respectivă, astăzi pentru că aşa o
vom putea folosi cât mai repede pentru repararea drumurilor şi podurilor afectate de
inundaţii.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
7 abţineri (B{ndi Imre, Csog Ignatiu, Fekete Carol,
Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Nagy
András, Tulit Attila)

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 7 „abţineri”, se aprobă
proiectului de hotărâre cu completarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre eliberarea
domnului Szilágyi Zsolt din funcţia de director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy ;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Szil{gyi Zsolt ca director interimar al Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; ;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Solomon Ioan: Rog pe domnul director Szilágyi Zsolt să ne invite şi pe noi când
va sărbătorii 50 de ani de la ieşirea în pensie.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Deák Gyula Levente ca director interimar al Ansamblului de dansuri
„Trei Scaune – H{romszék”;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
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La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul „Promovarea a şapte
produse turistice din judeţul Covasna”,la Programul Operaţional Sectorial 2007-2013,
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea
şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specific şi a
atractivităţilor de marketing specific”;
Rog pe domnul administrator public Klárik László să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Klárik László: A prezentat materialul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Fülöp Csaba: Fiind din Orbaiszék, am observat cu regret că nu este inclus în
proiect nici o destinaţie turistică din Orbaiszék.
Propun includerea în proiect a Ansamblului tehnic plan înclinat CovasnaComandău.
Tamás Sándor: Este o propunere pertinentă.
Baka Mátyás: După cum ştiu eu nu s-a clarificat încă dreptul de proprietate.
Tamás Sándor: Aşa este dar noi putem să promovăm.
Bodó Lajos: Prima dată să-l punem la punct şi după aceea să-l promovăm.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul consilier
Fülöp Csaba.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”,
modificarea propusă.

se aprobă hotărârea cu

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2010
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-H{romszék”;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă anunţ că şedinţa ordinară, pe luna septembrie, va fi organizată în data de 23
septembrie ora 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.

Preşedinte,

TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,

VARGA Zoltán

