
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 11 

decembrie 2009, ora 8,30 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 11 decembrie 

2009, ora 8,30 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. 212/09 decembrie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi 

prin adresa nr. 479/S/09 decembrie 2009. 

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

„Observatorul de Covasna” şi „H{romszék”. 

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 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc 

consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Farkas György, Fülöp Csaba şi Tat{r M{rta Éva. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului 

Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, participă dl. 

Ursache Ion, subprefect. 

 

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

invitaţi participă: 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”-„H{romszék 

T{ncegyüttes”; 

- Moscviciov Leonid – director – Centrul de Studii Europene Arcuş; 

- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2009, 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 

noiembrie 2009.  

 

Stimaţi consilieri, 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

 

http://www.covasna.info.ro/


Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009. 

Cum v-am anunţat şi data trecută că va trebui să ţinem şi o şedinţă extraordinară pentru a putea 

fi repartizat sumele pentru persoane cu handicap.  

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Ferencz Lajos: După ce am întocmit materialele pentru această şedinţă extraordinară, am primit 

o solicitare din partea Centrului de Studii Europene Arcuş, în care se solicită majorarea bugetului propriu 

cu 20 mii lei, reprezentând un plus la veniturile proprii realizate din taxele de cazare şi închirieri de săli.  

Această sumă va fi utilizat pentru achiziţionarea materialelor de curăţenie şi dezinfecţie, furnituri 

de birou şi obiecte de inventar. 

Propunem modificarea proiectului de hotărâre în acest sens.  

 

Tamás Sándor: Deci este vorba de veniturile proprii ale bugetului instituţiei.  

Această propunere se referă la conţinutul proiectului de hotărâre şi nu afectează proiectul ordinii 

de zi, urmând ca propunerea să fie supusă aprobării plenului cu ocazia dezbaterii  proiectului de 

hotărâre.  

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi, aşa cum am prezentat mai înainte.  

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 proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16). 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009. 

 

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

afara celor prezentate mai înainte, de către domnul director executiv Ferencz Lajos? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul director.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform propunerii. 

 

Stimaţi consilieri. 

 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


