
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 12 ianuarie 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 12 
ianuarie 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 10 din 09 .01. 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 17/S/ 09.01.2007. 
 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale „Observatorul de 
Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal 
constituită, fiind prezenţi 24 consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei 
Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc domnii consilieri Baka Mátyás, Ágoston Ştefan, Calinic Sabin, Fejér László 
Ödön, Nagy Iosif, Şerban Valeriu şi Tóth Zoltán. 
 La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nu participă nimeni. 
 

La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă: 
 

- d-na Kiss Maria - şef trezorerie - Direcţia Generală a Finenţelor Publice al judeţului Covasna 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
- reprezentanţii mass-mediei; 
 
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 decembrie 2006, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte. 
 Cine este pentru?              24 de voturi 
 Cine este contra?                         - 
 Dacă se abţine cineva?                - 
 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 decembrie 2006. 
 
Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format electronic au 
putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi aş dorii să vă anunţ că după pregătirea materialelor pentru şedinţa 
noastră de astăzi, s-au definitivat demersurile oficiale din partea partenerului nostru francez de la Maine-et-Loire, 
privind iniţiativa acestuia de a reînnoi Protocolul de colaborare încheiat pe o perioadă de trei ani, între 
Departamentul Maine-et-Loire(Franţa), Adunarea Generală a Judeţului Veszprém (Republica Ungară) şi Consiliul 
Judeţean Covasna (România), la data de 23 februarie 2004.  

Semnarea acestuia va avea loc la data de 25 ianuarie 2007 în Franţa, la Angers. Ca atare, rog să fiţi de 
acord cu completarea ordinii de zi cu încă un punct şi anume:  

Informare privind iniţiativa părţii franceze de a reînnoi Protocolul de colaborare încheiat, la data de 23 
februarie 2004, între Departamentul Maine-et-Loire(Franţa), Adunarea Generală a Judeţului Veszprém (Republica 
Ungară) şi Consiliul Judeţean Covasna (România). 

Vă consult dacă dumneavoastră aveţi alte observaţii, propuneri cu privire la proiectul ordinii de zi? 
Nefiind, supun votului dumneavoastră completarea proiectului ordinii de zi cu informarea arătată mai 

înainte. 
Cine este pentru?                  24 de voturi 
Este cineva contra?                        - 
Dacă se abţine cineva?                   - 
Cu unanimitate de voturi se aprobă completarea proiectului ordinii de zi conform propunerii. 

 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 



1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota 
de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură pe anul 2007; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2007; 

3. Informare privind iniţiativa părţii franceze de a reînnoi Protocolul de colaborare încheiat, la data 
de 23 februarie 2004, între Departamentul Maine-et-Loire(Franţa), Adunarea Generală a 
Judeţului Veszprém (Republica Ungară) şi Consiliul Judeţean Covasna (România); 

 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru?                  24 de voturi 
Este cineva contra?                        - 
Dacă se abţine cineva?                   - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
 
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru proiecte de infrastructură pe anul 2007; 

 
Aţi primit materialele de la acest punct de pe ordinea de zi şi în forma scrisă. 
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte pe scurt materialele de la acest punct de pe 

ordinea de zi, precum şi rezultatele şedinţei pe care am ţinut împreună cu domnul prefect, cu reprezentanţii Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice şi cu primarii din judeţ, unde am dezbătut efectiv sumele care se repartizează prin 
acest proiect de hotărâre. 

Ferencz Lajos: Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, s-au aprobat 
prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486. 

Repartizarea acestor sume pe unităţi administrativ - teritoriale se face potrivit Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007. 

Potrivit acestui act normativ s-au schimbat competenţele de repartizare a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale cât şi repartizarea din cota de 22% din impozitul pe 
venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, după cum urmează: 

- 80% din sumă se repartizează prin decizia directorului direcţie generale a finanţelor publice locale iar  
- 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
Modalitatea de repartizare a acestor sume am pregătit săptămâna trecută şi în data de 8 ianuarie 2007, au 

fost consultaţi toţi primarii din judeţ. De rezultatul acestei repartizări, referindu-mă atât la repartizarea făcută de către 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice cât şi la repartizarea propusă de către aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, cu acceptul conducerii operative al acestei instituţii, toţi primarii au fost de acord. Rezultatele 
repartizării procentului de 20% sunt prezentate în anexa la proiectul de  hotărâre. Menţionez faptul că de la toate 
consiliile locale am solicitat în scris, lista acelor proiecte care sunt pregătite sau se vor pregăti pentru anul 2007 şi am 
luat în considerare şi baza de date existentă la domnul vicepreşedinte Vajda Lajos şi la Direcţia de Dezvoltare a 
Teritoriului.  

În ceea ce priveşte repartizarea fondurilor pentru drumurile judeţene şi comunale, am avut în vedere, pe 
lângă lungimea acestor drumuri, şi derularea programului de pietruiri conform hotărârii Guvernului nr. 577 din 1997 
cu modificările ulterioare. Rezultatele acestei repartizări se regăsesc în anexa la cea de a doua hotărâre.  

 
Demeter János: Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte şi Raportul Direcţiei 

Economice. 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru aprobare proiectul de hotărâre. 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Ţin să spun şi în faţa dumneavoastră, că o bună parte dintre primari, comunică destul de greu cu consiliul 

judeţean. În fond, dacă lăsam repartizarea numai pe seama răspunsurilor primite la cerea noastră, foarte multe 
primării nu trebuiau să primescă nici un leu. Am ajuns acolo, că în penultima zi, înainte de a lua decizia de 
repartizare, eu personal am început să dau telefoane la distinşii noştri colegi, care nu au binevoit să ne trimită nici un 
document, şi după aceste telefoane unii au venit, alţii nu au venit. În orice caz, noi am decis că fiind şi prima ocazie 
când se aplică aceste prevederi legale, şi oamenii nu sunt obişnuiţi cu acest mod lucru, să repartizăm pentru fiecare. 
Sigur pentru cei care sunt mai performanţi să dăm mai mult, pentru cei care sunt mai puţin performanţi mai puţin. Dar 
în acest moment fiecare să primească un pic de ajutor. Cei care nu au programe în derulare în acest moment, să 
primească ajutor pentru a comanda studiu de fezabilitate sau alte documente care sunt necesare pentru elaborarea 
unui proiect. 



Dacă sunt întrebări? 
Nu sunt.  
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?                      24 de voturi 
Cine este contra?                             - 
Dacă se abţine cineva?                    - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 24 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2007; 

 
Şi la acest punct al ordinii de zi aţ primit materialele în forma scrisă. 
Pe lângă precizările făcute de domnul director executiv Ferencz Lajos, la punctul anterior, cu privire la acest 

punct al ordinii de zi, ţin să adaug numai atât că suma iniţială nu este prea mare. Trebuie să ştiţi că din cele 4,5 
milioane lei, la cât se ridică această sumă, în jur de 1,2 milioane de lei se vor duce pentru întreţinerile de iarnă, ale 
drumurilor judeţene. Aceste activităţi specifice pe timp de iarnă, necesită sume destul de importante. Ca atare, suma 
cu care ar trebui efectiv să începem reabilitarea sau reparaţia drumurilor judeţene şi comunale, va fi în jur de 2,5-3,0 
milioane lei, care este o sumă destul de mică pentru această activitate. Ca atare, ne-am înţeles cu domnii primari, ca 
cei care sunt implicaţi în finanţare de reparaţii drumuri comunale prin Hotărârea de Guvern nr. 577/1997, prin care 
sunt finanţate foarte multe lucrări de reabilitare de drumuri comunale în judeţ, să rămână doar cu acestă finanţare 
întru-cât sumele care sunt puse la dispoziţia acestui fond sunt foarte mari şi merită să fie folosite. Cei care 
deocamdată nu au avut posibilitatea de a participa la acest program, ei să fie la început finanţaţi din fondul alocat 
prin bugetul de stat destinat atât pentru reabilitarea drumurilor judeţene cât şi comunale. Domnii primari au fost de 
acord, deci nu s-au formulat obiecţii la şedinţa cu primarii, legat de aceste localităţi, ca atare, din acest punct de 
vedere, totul este pregătit şi pus la punct.  

 
Vă consult, dacă în legătură cu cele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 
 
Dimény Ioan: Aş dori să vă atrag atenţia, ca drumul între Micfalău şi Baraolt pe cel puţin 12 de locuri, este în 

pericol din cauza pârâului Baraolt. După cum ştiu eu pe trei locuri problema este foarte gravă. Propun ca specialiştii 
din cadrul Consiliului judeţean să se ocupe şi de această problemă, fiindcă nu stăm departe de blocarea circulaţiei pe 
acest tronson. 

Demeter János: În toamna anului trecut, am observat unde sunt aceste puncte periculoase între Micfală şi 
Baraolt. Colegii noştrii au fost pe teren, ştim despre ce este vorba şi înainte de topirea zăpezii se vor efectua unele 
lucrări de consolidare primară pe malul pârâului unde sunt probleme. Problema cea mai mare este pe tronsonul 
Biborţeni şi Baraolt, unde malul râului este la 20 metru de drum.  

Vă mulţumim pentru obesrvaţie. 
 
Boldizsár Béla: Anul trectut v-am arătat o fotografie pe care erau două tractoare care încercau să scoată din 

noroi un camion la Poian. Am primit şi atunci promisiuni de la doamna primar că problema se va rezolva, dar în afara 
faptului că pe asfalt a fost descărcat o maşină cu pietriş, care este şi acum acolo nu s-a întâmplat nimic altceva. În 
acest an tot pe asfalt, au descărcat încă o maşină cu pietriş, care este tot în grămadă, iar momentan tot nu se poate 
circula pe drumul pe care s-a înfundat camionul.  

Demeter János:  Mulţumim.  
Obesrvaţia este la locul lui. Nu am altceva da făcut, de cât să trimit colegii mei în teritoriu să vadă efectiv 

despre ce este vorba. Dacă doamna primar nu are cum să rezolve, sigur noi nu suntem obligaţi ca să reparăm 
drumurile comunale lăsate în admnistrarea comunelor, dar găsim noi o rezolvare. Nu cred că este o problemă foarte 
mare de rezolvat. O să vedem săptămâna viitoare, când colegii noştrii se duc la faţa locului, care sunt modalităţile de 
rezolvare. 

Vajda Lajos: La reparaţii de drumuri, am făcut o evaluare şi pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale ar fi necesare în jur de 31,5 milioane lei. Pentru acestă sumă trebuie să insistăm, pentru că cei de la 
prefectură au înaintat la Guvern spre aprobare doar 15 milioane lei. Ei susţin că cu această sumă se poate rezolva 
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. Noi susţinem că suma de 31,5 milioane lei este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor unde sunt asemenea probleme. Anul trecut, am primit de altfel 7 miliarde de lei vechi pentru 
reabilitarea drumului spre Şugaş. 

Demeter János: Alte observaţii dacă mai aveţi? 
Nu sunt.  
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte şi Raportul Direcţiei Economice. 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru aprobare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?                     24 de voturi 



Cine este contra?                             - 
Dacă se abţine cineva?                    - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 24 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins o Informare privind iniţiativa părţii franceze de a reînnoi 

Protocolul de colaborare încheiat, la data de 23 februarie 2004, între Departamentul Maine-et-Loire(Franţa), 
Adunarea Generală a Judeţului Veszprém (Republica Ungară) şi Consiliul Judeţean Covasna (România); 

 
Permiteţi să prezint pe scurt, materialul având în vedere cele expuse deja cu privire la acest punct al ordinii 

de zi, la începutul şedinţei. 
Vă consult dacă sunteţi de acord cu materialul prezentat? 
 
Cine este pentru?                     24 de voturi 
Cine este contra?                             - 
Dacă se abţine cineva?                    - 
 
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, consiliul aprobă materialul în forma prezentată. 
  
Stimaţi consilieri. 
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi. 
Vă mulţumesc pentru participare. 
 
  

 
DEMETER JÁNOS VARGA ZOLTÁN 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 


