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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 9 ianuarie 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 09 ianuarie 2017, 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. 1/6 ianuarie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 1/S/6 ianuarie 2017. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Keresztely Irma, Kiss Imre și 

Morar Cătălin-George.  

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 în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

 

- 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. 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi și 

proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, a fost avizat de cele șase comisii de specialitate.  
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Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții a 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2017. 
 

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? 26 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 funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 

2017; 

 

 Golul de casă acum 100 de ani însemna cu totul altceva.  

 

(A venit domnul consilier Bodó Lajos. De la această fază a ședinței, sunt 

prezenți 27 de consilieri județeni.) 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Concret, despre ce este vorba? Golul de casă este o expresie 

ciudată. 

Tamás Sándor: Îl rugăm pe domnul director economic Veres János, să ne 

prezinte, concret, despre ce este vorba.  

Veres János: Anul bugetar 2016 am încheiat cu un excedent.  

O parte din acest excedent vom folosi în cursul anului, până când va fi aprobată 

legea bugetului de stat pe anul 2017. 

Tamás Sándor: Este vorba de perioadă provizorie între, 31 decembrie 2016 când 

am încheiat anul bugetar și până la aprobarea bugetului local, pe anul 2017, iar bugetul 

local poate fi aprobat numai după aprobarea bugetului de stat. 

Veres János: La capitolul de investiții și la capitolul de funcționare vor fi 

efectuate plăți. 

Veniturile din lunile ianuarie și februarie nu acoperă cheltuielile și diferența va fi 

achitată din excedent. 

Fazakas Péter: Deci, asta este golul de casă? 

Veres János: Da, veniturile în primele trei luni din an vor fi mai mici decât 

cheltuielile.  

Tamás Sándor: Cum v-am spus, acum 100 de ani golul de casă însemna cu totul 

altceva. 

Vă consult dacă mai aveți alte întrebări, intervenții? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea programului provizoriu de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2017; 
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Probabil punctele cuprinse în această listă provizorie de investiții vor fi cuprinse 

și în programul concret de investiții, care va fi supus dezbaterii plenului când o să 

aprobăm bugetul județului pe anul 2017. 

 

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

de ridicat? 

 

Balázs Jozsef Attila: Aș dori să întreb câteva lucruri și anume: ce se înțelege prin 

punctul C, adică „Alte cheltuieli de investiții”? 

Figurează la punctul C sumele de 415.800 lei, 590.120 lei etc., ce se va întâmpla cu 

aceste sume? 

Veres János: Spuneți vă rog denumirea investiției.  

Tamás Sándor: Punctul „C- alte cheltuieli de investiții” cuprinde valoarea 

investițiilor care sunt enumerate sub punctul „C” și anume: elaborare PUZ, elaborare 

SF, elaborare DALI etc. 

Dacă aveți idei pentru investiții noi în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului și 

care să cuprindem în programul de investiții, să nu ezitați să ne comunicați. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Balázs Jozsef Attila: Deci, punctul C cuprinde sumele enumerate dedesubt.  

Henning László János: Da. Se pot aduna sumele. 

Fazakas Péter: Se înțelegea mai bine dacă era trecut acolo C=C1+C2. 

Henning László János: Anexele la proiectul de hotărâre sunt făcute după 

modelul cerut de Direcția Generală ale Finanțelor Publice. 

Fazakas Péter: De obicei, în bilanțul contabil așa sunt trecute. 

Henning László János: Pe baza normelor contabile așa ne cer Finanțele. 

Noi trebuie să adoptăm în forma în care predăm Finanțelor.  

Fazakas Péter: Ce idei de investiții vor fi efectuate cu sumele cuprinse la punctul 

„Alte cheltuieli”? 

Tamás Sándor: „Alte cheltuieli de investiții” este denumirea capitolului și în 

capitolul respectiv sunt cuprinse două categorii și anume: Dotări independente și 

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii.  

Deci, este vorba de cheltuielile cu privire la pregătirea investițiilor. 

De exemplu: pentru imobilul de pe Str. Kós Károly nr. 4 trebuie elaborare PUZ, 

care ne va costa cca. 8 mii de lei, pentru dezvoltarea Școlii Gimnaziale Speciale de pe P-

ța K{lvin trebuie pregătit DALI și trebuie achitate taxele, dorim să finalizăm lucrările de 

amenajarea a Galeriei de artă pentru care este cuprins suma de 80 de mii de lei.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Doresc să vă informez că ședința ordinară pe luna ianuarie o să avem pe data de 

26 ianuarie, orele 12,00, dar mai înainte o să aveți ședințele comisiilor de specialitate. 

Cu siguranță n-o să avem cuprins pe ordinea de zi aprobarea bugetului 

județului, deoarece cam atunci va fi aprobat bugetul de stat și după aceea se aprobă 

bugetele locale.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


