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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 30 decembrie 2010, ora 12,00 

 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

30 decembrie 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. 528/29 decembrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 426/S/29 

decembrie 2010. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei s-a 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 22 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Dimény György, Farkas György, 

Fülöp Csaba, Kiss Tiberiu, Kulcsár-Terza József-György, Solomon Ioan 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: 

 

- 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 materialul şedinţei de astăzi. 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru oraşul Covasna. 
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Oraşul Covasna participă la un program european prin Ministerul 

Mediului la care cota de 6 milioane de lei nu a putut s-o onoreze şi nici acum nu a primit 

suma necesară de la Guvern. Are o restanţă şi eu propun să ajutăm oraşul cu suma de 

300 de mii de lei din fondul de rezervă bugetară. 

 

Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii 

de zi? 

Nu sunt. 

Supun la vot completarea ordinii de zii conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zii. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

 

1. Proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 527/2010 privind rectificarea bugetului 

propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru oraşul Covasna. 

 

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? 23 de voturi 

Este cineva 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 de pe ordinea de zi, este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 527/2010 

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2010. 

 

Este vorba despre o sumă pe care am primit-o de la Guvern, adică 37 miliarde de 

lei. V-am spus şi data trecută când am preluat imobilele din Programul Drumul Apelor 

Minerale, că intenţia noastră este să preluăm şi din această sumă să ajutăm toate 

localităţile care fac parte din Programul Drumul Apelor Minerale.  

Această sumă nu va fi de ajuns dar sper că la începutul anului viitor mai putem să 

adunăm fonduri pentru acest proiect.  

Tulit Attila: În mass-media locală nu numai despre această sumă am citit ci şi care 

sunt acele localităţi care au primit fonduri din această sumă. Proiectul de hotărâre nu 

conţine aşa ceva. 

Întrebarea mea este dacă nu cumva trebuia să adoptă plenul Consiliului Judeţean 

Covasna această împărţire? 

Tamás Sándor: Este vorba de suma pe care a primit-o Consiliul Judeţean 

Covasna. Este vorba de suma de 35 miliarde de lei pentru cheltuieli curente şi de capital 

şi 2 miliarde pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul 

Covasna.  

Fiecare localitate a primit sume separat de la Guvern şi va include separat în 

bugetul propriu sumele respective, ca şi noi. 

Noi nu avem nici o legătură sumele respective.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Covasna pentru oraşul Covasna. 

 

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 materialele.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Henning László János: Aş dori să vă spun că atât mie cât şi domnului preşedinte 

şi domnului vicepreşedinte Demeter J{nos ne-au rămas nişte zile din concediul de 

odihnă neefectuate.  

Trebuie să vă informăm că aceste zile neefectuate vor trece pe anul viitor.  

Eu de pildă din 29 decembrie am vrut să plec în concediu dar după cum se vede şi 

astăzi sunt aici.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare şi vă urez La mulţi ani! 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


