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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 06 octombrie 2010, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
06 octombrie 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. 462/04 octombrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 308/S/04
octombrie 2010.
Proiectul ordinii de zi al 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, Demeter L{szló, Kov{cs Ödön şi Solomon
Ioan.
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:
-

-

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

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.
Am convocat această şedinţă extraordinară pentru două probleme majore.
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Prima este o planificare pe 4 ani de zile a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, adică 20% care va fi împărţit de Consiliul Judeţean Covasna.
Este un plan, care va fi luat în considerare când o să aprobăm bugetul pe anul
2011, dar conform legislaţiei în vigoare trebuie să adoptăm acest plan.
A doua problemă este legată de preluarea taberelor şcolare. Anul trecut am
adoptat o hotărâre prin care solicitam preluarea a 5 tabere şcolare de la Ministerul de
resort. În cursul verii s-a finalizat această procedură, la nivel central, însă trebuie să
adoptăm încă o hotărâre cât şi lista exactă a taberelor care este şi anexa la hotărâre. Este
vorba de o reformulare şi de adoptare a hotărârii în cauză.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură
în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2011 şi a estimărilor pentru anii
2012-2014;
2.
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului - Centrul de
agrement Pădureni- din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în proprietatea publică
a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
3.
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Problema preluării taberelor şcolare face obiectul a două proiecte de hotărâri
pentru că la Pădureni există o investiţie în curs, deja aprobat de către Minister, iar la
celelalte nu există investiţii începute.
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
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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 a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie(21), cu excepţia
proiectului de hotărâre de la punctul 1 pentru adoptarea căreia 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 cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din
impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte
de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2011 şi a estimărilor
pentru anii 2012-2014;
Rog pe domnul director executiv adjunct Vas István să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Vas István: A prezentat materialele.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Fazakas Tibor: Am studiat acest plan de 4 ani, am ajuns la concluzia că unele
localităţi vor fi avantajate la dezvoltare iar altele dezavantajate. Mai concret mă refer la
comuna Boroşneu Mare, care din motive mai ales administrative a primit sume foarte
mici.
Ştim că nu a existat deloc iniţiativă, nu au proiect începute etc.
Sperăm că situaţia se va schima, dar consider că această sumă care este trecută în
plan este o sumă forte mică.
Tamás Sándor: Mulţumim. Aveţi dreptate.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată ar trebui să fie împărţite pentru
finanţarea proiectelor câştigate.
Comuna Boroşneu Mare, cum nu are nici un proiect început, nu ar trebui să
primească nimic.
Dar, aşa ne-am înţeles că din fondul de solidaritate fiecare comună să primească
câte ceva.
Acum vorbim numai de un plan, pe următorii 4 ani, care nu este definitiv.
Baka Mátyás: Ar trebui să vedem suma, care se compune din 20% împărţit de
consiliul judeţean şi din 80% împărţit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
Din 80%, pe baza normativelor, primeşte o sumă forte mare pentru că numărul
locuitorilor este mare şi nu are nici venituri proprii. Cei care au venturi proprii primesc
mai puţin din 80% pe baza criteriilor.
Deci, ar trebui să vedem 100% nu numai 20%.
Fazakas Tibor: Dar să nu împărţim banii din obişnuinţă. Ştim că aceste sume nu
sunt definitive dar ştim foarte bine că Localitate Boroşneu Mare este foarte în urmă în
comparaţie cu alte localităţi din judeţ.
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Henning László János: La aprobarea cotei de 20% am pus încă o coloană cu
sumele împărţite din cei 80%, chiar din acest considerent ca să se vadă sumele reale
repartizate şi faţă de aceste sume să putem decide în mod real.
În cazul comunei Boroşneu Mare, trebuie să vedem la repartizarea pe anul 2011,
să găsim soluţii pentru rezolvarea acestor probleme.
Kiss Tiberiu: Ştim cu toţii că Boroşneu Mare a fost o comună diferită şi sper ca şi
colegii din toate formaţiunile politice, după ce comuna Boroşneu Mare va avea un
primar şi care sper că va colabora cu Consiliul Judeţean, vor sprijinii şi cu fonduri şi cu
programe ca să ajungă la nivelul celorlalte comune.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Varga Zoltán: Acum am observat că nu este concordanţă între titlul hotărârii şi
art. 2 al hotărârii.
În titlu apare cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale şi 21% pentru susţinerea programelor de dezvoltare.
La fel apare şi în anexă.
În partea dispozitivă apare numai cota de 21% pentru susţinerea programelor.
Vas István: Practic este vorba din suma defalcată din TVA 20% plus liberalizarea
indicatorilor, gradul de colectare a veniturilor proprii atât din sume defalcate din TVA
cât şi din cota de 21% din impozitul pe venit.
Tamás Sándor: Titlul este corect?
Vass István: Da.
Tamás Sándor: Deci textul din titlu trebuie să fie cuprins şi la art. 2.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
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 cu
modificarea propusă.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
solicitarea de transmitere a imobilului - Centrul de agrement Pădureni- din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică.
Sztakics István Attila: A prezentat materialele.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
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Varga Zoltán: După ce în data de 4 octombrie 2010 s-a elaborat expunerea de
motive respectiv proiectul de hotărâre şi s-a făcut anunţul în ziare ne-au telefonat de la
Minister ca să nu apară Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ci şi
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret respectiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret.
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu vechea denumire şi vă rugăm ca hotărârea
să fie aprobată în această formă.
Tamás Sándor: Dau citire noului titlu: privind solicitarea transmiterii imobilului
Centrului de agrement Pădureni din domeniul public al Statului Român şi din
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea
Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în
domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Kiss Tiberiu: Eu ştiu că e în derulare o investiţie de 8 miliarde de lei şi e
important să ţinem cont la preluare şi să fim atenţi la constructor ca acesta să nu se
folosească de această predare-preluare.
Tamás Sándor: Aceasta este cauza pentru care am pregătit două proiecte de
hotărâri. În total sunt cinci tabere din care una este la Pădureni, una la Crasna, una la
Comandău, una la Zăbala şi una la Ozunca.
La cele patru, în afară de Pădureni, nu există investiţie în curs.
La Pădureni există o investiţie de 10 miliarde de lei şi de aceea am făcut două
proiecte de hotărâri pentru că această investiţie are o ală soartă juridică de preluare de
cât taberele la care nu sunt începute investiţii.
Tulit Attila: Atât la acest proiect de hotărâre cât şi la proiectul de hotărâre de la
punctul trei de pe ordinea zi există câte un tabel în care fiecare tabără se numeşte Tabăra
Sf. Gheorghe. Cauza este copy paste?
Sztakics István Attila: Aceste anexe ne-au fost transmise, prin e-mail, de la
minister. Noi nu am modificat.
Varga Zoltán: În inventarul Statului aşa figurează.
Tamás Sándor: Aşa trebuie să preluăm cum se numesc. După preluare vom vedea
ce o să facem cu ele.
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.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre
privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în proprietatea
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
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Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte
Expunerea de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Sztakics István Attila: A prezentat materialele.
Tamás Sándor: Ca şi la punctul anterior la propunerea domnului secretar al
judeţului schimbăm titlul şi introducem un titlu mai amănunţit.
Dau citire titlului: privind solicitarea transmiterii a unor imobile din domeniul
public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în domeniul public al Judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Baka Mátyás: Ce se va întâmpla cu personalul? Îl vom prelua?
Tamás Sándor: Există o ordonanţă de urgenţă din luna iunie care conţine
prevederi legate de personal.
Henning László János: În cazul taberei de la Pădureni se vor transfera conform
legii descentralizării. O să vedem ce o să scrie legea descentralizării.
La celelalte patru tabere sunt numai jumătate de posturi deci nu se pune
problema.
Baka Mátyás: Cine va plăti personalul respectiv de acolo?
Tamás Sándor: Predare se va face conform legii descentralizării. Noi deocamdată
avem numai o scrisoare de intenţie şi ei o să ne predea numai după apariţia legii
descentralizării, care eset pe rol.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
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.
Înainte de a încheia şedinţa aşi dori să vă anunţ că săptămâna viitoare, în data de
13 octombrie ora 12,00, o să avem o discuţie informală cu privire la problema spitalului
judeţean şi probleme de sănătate.
Am invitat conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, Direcţiei de Sănătate
Publică şi conducerea Spitalului Judeţean. Până atunci va fi numit şi Consiliul de
administraţie a spitalului şi vor fi invitaţi şi membrii consiliului.
Sunt invitaţi şi persoanele care au făcut auditul intern financiar şi profesional la
Spitalul Judeţean şi care au finalizat raportul.
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Tulit Attila: Va fi o şedinţă deschisă?
Tamás Sándor: Cum doriţi dumneavoastră să fie? Să fie şedinţă deschisă?
Bagoly Miklós Levente: Nu.
Tamás Sándor: Nu va fi o şedinţă a Consiliului Judeţean ci o discuţie informală.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

