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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 01 august 2013, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 01 august 2013, 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. 165/30 iulie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 123/S/30 iulie 2013. 

 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 domnul secretar? 

 Varga Zoltán: Dl. Președinte, sunt prezenți 24 consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc motivat: dl. Bodó Lajos,  d-na Keresztély Irma, dl. Klárik Attila, dl. 

Moroianu Ioan, d-na Szőcs Gabriella și dl. Tompa György. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. Având în vedere că sunt prezenți 24 de consilieri din 

cei 30 din funcție 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: 

- Dl. Kozma Béla, director la Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid, Centrul de studii europene Arcuş 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media.  

Motivul pentru care am convocat această şedinţă extraordinară este în primul 

rând, pentru a salva viața Camerei Agricole. După câteva luni negre, Guvernul a alocat 

bani pentru această instituție. Din luna aprilie n-au primit salariul iar acum la rectificare 

Guvernul a prevăzut suplimentarea subvenţiei aferente anului 2013, cu suma de 195.000 

lei. Camera Agricolă pentru a fi în măsură să utilizeze respectiva sumă cât mai repede, 

are nevoie de o rectificare de buget pentru ca apoi suma să-i intre în cont.  

Desigur, sunt și alte motive pentru care am convocat ședința de astăzi, astfel: 

-  Centrul de Studii Europene Arcuş, în urma reorganizării, va fi condus începând 

cu data de 01 august 2013 de un şef birou, care trebuie numit de consiliu, conform 

actului de înfiinţare a Centrului; 



 2 

-  Consiliul Judeţean Covasna ar urma să participe la programul „Activităţile EDIC 

în legătură cu alegerile pentru Parlamentul European din 2014” termenul  limită pentru 

depunerea proiectului este data de 26 august 2013, deci este necesar să adoptăm o 

hotărâre în acest sens, anterior acestei date, ţinând cont că şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Covasna, pe luna august, este programată pentru data de 29. 

  

 Totodată, vă informez că avem invitați de onoare la această ședință extraordinară 

şi anume elevii de la: Liceul Székely Mikó, Liceul Mikes Kelemen, Liceul de Artă Plugor 

Sándor din Sf. Gheorghe, precum și de la Școala Gimnazială din Doboșeni și Școala 

Gimnazială din Zăbala. Fiecare a câștigat la concursul organizat de Consiliul Județean 

Covasna, sprijinit prin programul Lapte Corn.  

Dl. Nagy Iosif, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna vă prezintă 

amânunte, despre această acţiune. 

Nagy Iosif: Mulțumesc dl. președinte.  

Pe lângă lapte și corn copii vor primi și mere. Consiliul Județean Covasna a 

organizat un concurs care a avut ca temă „mărul”. Astăzi au fost invitați copii care au 

au participat la concurs şi au câștigat. Ei au realizat materiale video, cu tematica dată, şi 

au prezentat respectivele materiale în cadrul instituțiilor de învățământ. Aceste 

filmulețe au fost evaluate și premiate de către o comisie. Comisia a decis ca elevii de la 

Liceul Székely Miko, Liceul Mikes Kelemen, Liceul de Artă Plugor Sandor din Sf. 

Gheorghe, precum și de la Școala Gimnazială din Doboșeni şi Școala Gimnazială din 

Zăbala să fie premiați. Premiul constă din instrumente pentru laboratoarele de chimie 

în valoare de 12.500 Euro care vor fi predate instituțiilor respective. Propun să vizionăm 

aceste filmulețe, fiecare durează câte 7 minute. 

După prezentarea primului film. 

Nagy Iosif: Propun să continuăm lucrările ședinței și să lăsăm filmulețele să  

ruleze.  

Tamás Sándor: Accept propunerea, continuăm lucrările ședinței, după care vom 

decerna premiile. 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Propun să fiţi de acord cu completarea proiectului ordinii de zi al şedinţei cu 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 116/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Centrului de Studii Europene.  

Având în vedere dispoziţiile proiectului de hotărâre arătat mai înainte, propun 

să fiţi de acord şi cu modificarea ordinii înscrierii proiectelor de hotărâri în proiectul 

ordinii de zi, în sensul că noul proiect de hotărâre să fie înscris la punctul 2 iar 

următoarele proiecte de hotărâri să fie renumerotate în mod corespunzător. 

 

Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerile de mai sus? 

 Cine este pentru? 25 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu 25 de voturi „pentru”, s-au aprobat propunerile făcute de domnul 

preşedinte. 

  

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

2. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 116/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Centrului de Studii Europene.  

3. Proiect de hotărâre cu privire la numirea domnului Moscviciov Leonid în funcţia 

de conducere de şef birou al Centrului de Studii Europene Arcuş, ca urmare a 

reorganizării acestuia; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi al 

Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna 

la programul „Activităţile EDIC în legătură cu alegerile pentru Parlamentul European 

din 2014”. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii, propuneri la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru?  25 de voturi 

Cine este contra?   -  

Dacă se abţine cineva?   - 

Cu 25 de voturi „pentru”, 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 în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri 

înscrise la punctele 2 şi 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi.   

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct 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 2013. 

 



 4 

Rog pe dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a 

Preşedintelui şi Raportul Direcţiei Economice.  

Ferencz Lajos: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

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?   25 de voturi 

Este cineva contra?    - 

Dacă se abţine cineva?   - 

În urma supunerii la vot cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 116/2013 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Studii Europene. 

 

Rog pe dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a 

Preşedintelui şi Raportul Direcţiei Economice.  

Ferencz Lajos: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

 

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? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

În urma supunerii la vot cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

numirea domnului Moscviciov Leonid în funcţia de conducere de şef birou al Centrului 

de Studii Europene Arcuş, ca urmare a reorganizării acestuia; 

 

Rog pe dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a 

Preşedintelui şi Raportul Direcţiei Economice.  

Ferencz Lajos: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

 

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

completări, probleme de ridicat? 
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Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 25 de voturi „pentru” hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia 

Vadon” 

 

Rog pe d-na. director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Expunerea de 

motive a Preşedintelui şi Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului.  

Domokos Réka: Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat?  

Înțeleg că dl. secretar are. 

 Varga Zoltán: Domnule președinte, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon” a fost făcut 

public, din păcate nu știu care a fost motivul, eu nu am văzut forma care a fost pusă pe 

site pentru a fi studiată. Acum am studiat proiectul și doresc să expun niște propuneri 

de modificare și să-o prezint plenului.  

În primul rând există unele inadvertențe în cuprinsul atât al Actului constitutiv 

cât și al Statutului în sensul că în proiectul de hotărâre se propune completarea art. 3 cu 

un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins: 

 ”Adunarea Generală a Asociaţiilor înfiinţează o sucursală, structură teritorială, fără 

personalitate juridică, cu sediul în comuna Arcuş, str. Benedek Elek, nr. 8, jud. Covasna, care va 

desfăşura activităţile date în competenţa ei de către Asociaţie.” 

Aici am de făcut o observație importantă în sensul că Adunarea Generală este un 

for de conducere și nu are personalitate juridică deci nu poate să înființeze o sucursală. 

Articolul 3,alin. (3), teza a doua din Actul constitutiv cuprinde: ”Asociaţia va putea 

înfiinţa sau desfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în 

străinătate prin hotărârea  Consiliului Director.”  

Acum se pune întrebarea prin ce se înființează? Prin hotărârea Adunării Generale 

ale Asociaților sau prin hotărârea Consiliului director? Desigur prin hotărârea Adunării 

Generale ale Asociaților.  

Propun următoarea modificare a art. 3, alin. (3): 

„Art. 3. - (3) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea 

Adunării Generale a Asociaților. Asociaţia va putea înfiinţa sau desfiinţa filiale, sucursale, 

puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate prin hotărârea  Adunării 

Generale a Asociaților.”  
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După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat,alineatul (4) cu 

următorul cuprins: 

 „Adunarea Generală a Asociaţiilor înfiinţează o sucursală, structură teritorială, fără 

personalitate juridică, cu sediul în comuna Arcuş, care va desfăşura activităţile date în 

competenţa ei de către Asociaţie.” 

Aceste sunt cele mai importante modificări, celelalte modificări sunt de formă. 

Totodată, nu pot să fiu de acord ca să trecem sediul asociației în baza unui Acord a unei 

persoane fizice fără existența unui act de închiriere/comodat. 

În momentul în care dorește să înregistreze la Registrul comerțului filiala să ducă 

actul prin care face dovada locației/sediului. 

Tamás Sándor: Dacă mai aveți completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár Terza József György: Țin să precizez că  celelalte consilii locale, membre 

ale Asociației „Vadon”, au adoptat deja hotărârea în forma în care a fost făcută publică. 

În vederea operării modificărilor în acte constitutive toate hotărârile ale membrilor 

trebuie să fie la fel. 

Tamás Sándor: Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe a adoptat deja 

hotărârea, dar vor modifica și ei hotărârea lor. 

Calinic Sabin: În legătură cu alocarea acelui punct 4, dacă nu mă înșel, în care 

Asociația poate să aibă într-un loc, indiferent de locație, o filială. Alineatul anterior 

spune că poate înființa prin organele sale filiale, sucursale șam, este absurd. Acum 

suntem derutați. Vom ajunge la situația în care se va schimba sediul și noi trebuie să 

umblăm iar la statut. 

Varga Zoltán: Atunci scoatem și alineatul (4). 

Calinic Sabin: Da, alineatul (4) nu are rost pentru că alineatul (3) spune că poate. 

Tamás Sándor:  Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de dl. 

secretar.  

 

 

Cine este pentru?  25 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la programul „Activităţile EDIC în 

legătură cu alegerile pentru Parlamentul European din 2014”. 

Este un Proiect European la care ar trebui să contribuim cu 2000 Euro din partea 

Consiliului Județean Covasna pentru promovarea alegerilor Europarlamentare din 

2014. 

Rog pe d-ra consilier Madarasi Csilla să prezinte Expunerea de motive a 

Preşedintelui şi Raportul Centrului Europe Direct.  

Madarasi Csilla: Centrului Europe Direct propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 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 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

lucrările ședinței, în ceea ce privește dezbaterile.  

Acum va avea loc partea de premiere a elevilor. 

  

Aşa cum am arătat la începutul şedinţei noastre de astăzi, şedinţa ordinară din 

luna august va avea loc în data de 29, orele 12,00. 

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


