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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 16 noiembrie 2012, ora 09,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 16 noiembrie 2012, ora 09,00 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. 319/14 noiembrie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 278/S/14 noiembrie 2012.  

 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 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos şi Keresztely Irma.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Antal Árpád – primar – Primăria Sf. Gheorghe; 

- Dl. Máthé Árpád – primar - Primăria Arcuş; 

- Dl. Dálnoki Lajos – primar –Primăria Reci;  

- 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; 

Participă ca invitaţi studenţii din anul I. de la Universitatea „Babeş Bolyai”, 

Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale comunicării, extensia din Sf. Gheorghe, care 

au fost invitaţi de domnul profesor Cziprián Kovács Lóránd. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 octombrie 2012, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.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 menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

http://www.cjcv.ro/
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 octombrie 2012.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi, iar materialul în format electronic a putut fi 

studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

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

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 

Adoptarea acestui proiect de hotărâre este necesar ca să putem dezbate şi pune în 

aplicare celelalte proiecte care urmează să fie adoptate astăzi. 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 

 

Înainte de a prezenta proiectul domnul Kovács Ödön, administratorul public al 

judeţului are ceva de comunicat. 

Kovács Ödön: Datorită faptului că am fost numit, din data de 5 noiembrie 2012, 

în funcţia de administrator public al judeţului, renunţ la funcţia de consilier judeţean 

pentru este vorba de incompatibilitate de funcţii şi din această cauză nu voi participa la 

şedinţa de astăzi. 

(Domnul Kovács Ödön părăseşte sala de şedinţă. De la acest moment al şedinţei 

prezenţa consilierilor la şedinţă este 27.) 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Acum nu putem valida mandatul unui alt consilier pentru că legea prevede că 

acest lucru se poate face numai în cadrul şedinţelor ordinare, ca atare în şedinţa 

ordinară din data de 22 noiembrie, vom proceda la validarea mandatului de consilier al 

domnului Demeter László care este următorul de pe listă UDMR-ului. 

 

În proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor aprobate judeţului Covasna prin Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2012 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Covasna, Municipiul 

Sfântu Gheorghe, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației 

„Vadon”. 

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 
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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 proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

  

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate judeţului Covasna 

prin Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2012; 

Este vorba de a ieşi din capcana datoriilor. Niciodată nu am vorbit despre acest 

lucru dar sunt mai multe localităţi din judeţ, care au datorii destul de mari faţă de 

posibilităţile lor financiare. 

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă ca prin intermediul Consiliilor 

Judeţene să scăpăm câteva unităţi administrativ teritoriale de capcana datoriilor.  

De altfel, aceste datorii au fost acumulate datorită faptului că finanţările din 

partea Guvernului la câteva programe s-au făcut aleatoriu şi de procedura greoaie la 

achiziţiile publice şi de birocraţia excesivă.  

Însă datorită acestei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului şi de munca 

specialiştilor noştri, de două săptămâni, unele localităţi vor scăpa de datorii. 

Data limită de adoptarea acestei hotărâri este astăzi şi asta este şi motivaţia 

convocării aceste şedinţe extraordinare. 

Este vorba de 3 oraşe şi 15 comune la care au fost în regulă atât contractele, 

facturile emise cât şi contabilitatea, pentru că potrivit prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă, este vorba de arierate care au acumulat datorii mai vechi de 90 de zile până la 

16 august 2012. 
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Astfel, după cum aţi putut observa putem şterge 90% din datoriile comunelor 

Aita Mare, Băţani, Boroşneu Mare, Brateş, Ozun, Valea Crişului, Vâlcele, Zagon, Zăbala, 

Comandău, Barcani şi a oraşelor Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi Întorsura Buzăului. 

Este vorba de 2. 590 mii de lei noi.  

Aşa putem scăpa şi de o parte din datoriile acumulate din două programe 

Guvernamentale şi anume prin Legea nr. 577/1996 şi Ordonanţa nr. 7/2006. 

 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea asocierii Judeţului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Comuna Reci şi 

Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Vadon”; 

 

Kulcsár-Terza József-György: Eu am o întrebare şi o observaţie.  

Întrebarea este: n-ar trebui cumva să includem şi Comuna Moacşa? Dacă 

analizăm situaţia din punctul de vedere al turismului, atunci aşa ar fi corect.  

Iar observaţia se referă la Actul constitutiv al Asociaţiei la art. 12 scrie „Adunarea 

Generală alcătuită din 9 membrii, 5 desemnaţi de municipiul Sf. Gheorghe…”, iar în 

Statutul Asociaţie la art. 15 scrie „Adunare Generală compusă din 7 membrii, 3 

desemnaţi de municipiul Sf. Gheorghe…”.  

Asta nu înţeleg. 

Tamás Sándor: Rog pe domnul director Sztakics István să răspundă la întrebarea 

domnului consilier.   

Sztakics István Attila: Referitor la observaţia domnului consilier, ţin să precizez 

că este vorba despre o eroare materială.  

Ultima variantă a acestui proiect de hotărâre le am primit recent. Deci, după ce s-

a făcut public materialul. 

Bineînţeles, textul proiectului de hotărâre a suferit anumite modificări formale, 

este posibil să fi strecurat greşeli de dactilografiere în redactarea textului, dar nu sunt 

modificări de fond.   

Deci vor fi 9 reprezentanţi în adunarea generală din care 5 vor fi desemnaţi de 

municipiul Sf. Gheorghe, 2 de Consiliul Judeţean şi câte un reprezentant de către 

celelalte două comune.  
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Tamás Sándor:Mulţumim.  

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează doi reprezentanţi ai Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Vadon” şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea reprezentanţilor Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Vadon”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Grupul de consilieri UDMR propune pe domnii consilieri 

Dimény György şi Dezső Csongor-Attila.  

Tamás Sándor:Mulţumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul 

consilier Pethő István şi cu această ocazie vă rog să-mi răspundeţi şi la întrebarea mea 

formulată adineauri. 

Tamás Sándor: Este o întrebare interesantă, dar în această fază a şedinţei nu 

putem include o altă comună pentru că cele două comune şi municipiul Sf. Gheorghe 

au adoptat hotărârea în această formă.  

În viitor există posibilitatea de a lărgi asociaţia şi noi sprijinim fiecare idee sau 

primărie care are posibilitatea financiară de a intre în această asociaţie.  

Deocamdată la Arcuş şi Reci am văzut că au posibilitatea financiară necesară 

pentru menţinerea Asociaţiei. Eu sincer nu văd la Moacşa această posibilitate financiară. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Dimény György:Da, accept. 

Dezső Csongor-Attila: Da, accept. 

Pethő István: Accept. 

Tamás Sándor:Mulţumim. 

 

Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu 

propunerile făcute. 

 

După pauză. 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să 

explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de 

validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán:Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 
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Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei „Vadon”. 

Bagoly Miklós Levente: A prezentat procesul verbal. 

Tamás Sándor:Mulţumim. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: A prezentat proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor:Mulţumim. 

 

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui şi Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Sztakics István Attila: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

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

judeţean pe anul 2012; 

Această rectificare de buget este necesară ca să putem pune în mişcare hotărârea 

adoptată la punctul doi.  

 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre 

prezentat. 

 

Ţin să vă anunţ, că o să avem şedinţa ordinară pe data de 22 noiembrie 2012, ora 

12,00, luând în considerare acţiunea organizată de EMNP-PPMT pentru sâmbătă şi care 

este sprijinit şi UDMR.  

Marea majoritate a participanţilor vor fi mobilizaţi de UDMR pentru că în judeţ 

UDMR-ul este cea mai mare organizaţie politică.  

Din această cauză vom şedinţa în data de 22 noiembrie în loc de 24 noiembrie.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


