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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 29 august 2018, ora 10,00 

 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

29 august 2018, ora 10,00 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. 247/27 august 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 75/S/27 august 

2018. 

 

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”. 

 

Motivul pentru care a trebuit să convocăm de urgență această ședință este în 

principiu pentru că până în momentul de față Guvernul nu a adoptat o rectificare de 

buget și nu este vorba numai la noi este vorba pe plan național în ceea ce privește 

protecția copilului în sistemul social. Dacă azi nu am rectifica bugetul nostru cu o sumă 

pentru această direcție, din 1 septembrie ar trebui să închidem porțile. Eu cred că 

protecția copilului a ajuns într-o situație dificilă datorită guvernului actual nemaivăzută 

până acum, pentru că este în sarcina guvernului să asigure marea majoritate a acestor 

sume, mai ales cele ale standardelor de cost. Standardele de cost au fost stabilite în 2015. 

Nivelul cheltuielilor cu material și cu personal necesar pentru furnizarea anumitor 

servicii sunt întotdeauna stabilite la nivel central. Între timp în 2015 sectorul public a 

beneficiat de o majorare de salariu în anul 2017 și în plus, datorită inflației a crescut 

semnificativ diferența între costurile standard și costurile reale. Astfel standardele 

aprobate acoperă numai 67% din costurile reale aferente protecției copilului și 56% din 

costurile reale aferente protecției persoanelor adulte. Însă până acum guvernul în 

fiecare an a rectificat bugetul ori bugetul general și/sau protecția copilului, ori numai 

protecția copilului. Anul acesta însă guvernul nu și-a făcut datoria, am rămas doar cu 

promisiunea. În acest sens noi realocăm bani din bugetul județului, este un colac de 

salvare.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 
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Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 22 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Boricean Cosmin, Cseh Csaba, Grüman 

Róbert-Csongor, Deaconu Ion, Nagy Iosif, Henning László-János, Orbán Miklós și 

Váncza Tibor-István. 

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 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, au fost avizate de cele șase comisii de 

specialitate. 

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

completarea proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre și anume: 

 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna cu proiectul “Finalizarea, 

reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul 

Covasna” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9B, 

Obiectivul specific 13.1 – ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și 

mijlocii din România”, apel de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI; 

 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe în vederea desfășurării ”Festivalului Deliciilor Dulci” 

– ”Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja”– ediția a II-a. 
 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte: 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  
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1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la 

Contractul de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 

al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație a unei statui cu soclu din 

partea Județului Covasna în favoarea Autoguvernării Județului Veszprém; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna cu proiectul “Finalizarea, reabilitarea şi 

dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul Covasna” în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9B, Obiectivul specific 

13.1 – ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din 

România”, apel de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu municipiul 

Sfântu Gheorghe în vederea desfășurării ”Festivalului Deliciilor Dulci” – 

”Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja”– ediția a II-a. 
 

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? 22 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, sunt 

necesare: la punctul unu și cinci votul majorității consilierilor în funcție, la punctul doi 

și patru votul majorității consilierilor prezenți la ședință, iar la punctul 3 este necesar 

votul a 2/3 din numărul total al consilierilor în funcție. 

 

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 

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

judeţean pe anul 2018; 

 

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se aprobă 

5.833 mii lei, pentru Ansamblul de Dansuri Trei Scaune – Háromszék 55 mii lei și 

pentru Biblioteca Județeană „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár 25 mii lei. 

 Este un colac de salvare din partea noastră și așteptăm cu brațele deschise pasul 

guvernului. În caz contrar, am discutat posibilitatea organizării unui miting de protest 

în București cu Brașov, Harghita, Mureș, Bihor, Satu Mare cu participarea angajaților. 

 Este o situație nemaiîntâlnită. 

 Prima și prima prioritate a Consiliului Județean Covasna ca și atribuție este 

funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?          22 de voturi 

Este cineva contra?               - 

Dacă se abţine cineva?          - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 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 proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 

725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC; 

 

Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Lénárt Adolf: Nici eu nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine, mulțumesc. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?             20 de voturi 

Este cineva contra?                    - 

Dacă se abţine cineva?              - 
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Cu 20 de voturi ”pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre 

prezentat. Nu au participat la vot domnii Ambrus József și Lénárt Adolf. 

 

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

aprobarea ofertei de donație a unei statui cu soclu din partea Județului Covasna în 

favoarea Autoguvernării Județului Veszprém; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?             22 de voturi 

Este cineva contra?                    - 

Dacă se abţine cineva?              - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi ”pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna cu proiectul “Finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional 

Întorsura Buzăului judeţul Covasna” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 

investiție 9B, Obiectivul specific 13.1 – ”Îmbunătățirea calității vieții populației în 

orașele mici și mijlocii din România”, apel de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI; 
 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?               22 de voturi 

Este cineva contra?                   - 

Dacă se abţine cineva?             - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi ”pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea asocierii județului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe în vederea 

desfășurării ”Festivalului Deliciilor Dulci” – ”Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja”– 

ediția a II-a; 

 

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?               22 de voturi 

Este cineva contra?                   - 

Dacă se abţine cineva?             - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 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. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte, 

TAMÁS Sándor 

Secretar al judeţului Covasna, 

VARGA Zoltán 

 

 

 

 


