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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna,din data de 10 iulie 2015, ora 9,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 10 iulie 2015, ora 9,00 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. 155 /9 iulie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 87/S/9 iulie 2015. 

 Proiectul ordinii de zi al 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 18 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bedő Zolt{n, Demeter L{szló, Dezső Csongor-Attila, Fülöp 

Csaba, Henning László-János, Kulcsár-Terza József-György, Moroianu Ioan, Szakács 

Zolt{n, Szőcs Gabriella-Timea, Tatár Márta-Éva, Tompa György şi Tóth Zoltán.  

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 al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi, iar 

materialele în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Covasna, și au fost prezentate și comisiilor de specialitate.  

Legislația permite ca proiectele de hotărâri să fie prezentate și supuse avizării 

comisiilor de specialitate și în cazul ședințelor extraordinare.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Zagon; 
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2. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către domnul Papucs András; 

3. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de finanțare nr. 316/18969/28/01. 

04. 2015 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 

și Asociaţia Club Sportiv “Sepsi SIC”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu orașul Baraolt și 

comunele Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduți, Vârghiș, respectiv Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, în vederea realizării 

obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciale de intervenţie, prim ajutor 

şi descarcerare în orașul Baraolt”; 

 

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? 19 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), cu excepţia proiectului de hotărâre 

de la punctul 2 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna pentru Comuna Zagon; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 



 3 

Este vorba despre reabilitarea drumului forestier dinte Păpăuți și 

Comandău, așa cum rezultă din documentație și din memoriul justificativ.  

Cu această lucrare rezolvăm atât problema accesului în Comun Comandău prin 

acest drum cât și construirea sistemului de alimentare cu apă, pentru orașul Covasna, 

pe drumul între Covasna și Comandău.  

Sperăm că aceste lucrări vor fi finalizate cât mai curând, la fel și programul 

European la care participă orașul Covasna.  

Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef 

birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de 

către domnul Papucs András; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

rezilierea Contractului de finanțare nr. 316/18969/28/01. 04. 2015 încheiat între Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv “Sepsi SIC”; 

 

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

Tamás Sándor: Bine. Mulţumesc.  

 

(A sosit domnul consilier Bedő Zoltán. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 19 de consilieri județeni.)  
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Având în vedere modificările legislative apărute în luna aprilie și iulie se 

impune rezilierea acestui contract. 

Așa cum s-a discutat și în comisii, asociația a restituit suma cu care a fost 

finanțată de către Consiliul Județean Covasna. 

Deci, calea juridică este liberă pentru a adopta acest proiect. 

Asta un însemnă că nu vom finanța în continuare, Asociația Club Sportiv “Sepsi 

SIC”. Vom finanța, în continuare, asociația numai că din alte surse. 

  

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu a participat la vot domnul 

consilier Ambrus József. ) 

În urma supunerii la vot, cu 19 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 asocierii judeţului Covasna cu orașul Baraolt și comunele Aita Mare, Bățani, 

Belin, Brăduți, Vârghiș, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 

Viteazul” al judeţului Covasna, în vederea realizării obiectivului „Construirea unui 

garaj pentru autospeciale de intervenţie, prim ajutor şi descarcerare în orașul Baraolt”. 

 

În sfârșit am găsit o soluție juridică viabilă, avem suma de 200 de mii de lei, puși 

deoparte din bugetul Consiliului Județean, cu care sprijinim înființarea punctului 

permanent ISU, în orașul Baraolt.  

Până acum nu a existat așa ceva în zona orașului Baraolt.  

Subliniez faptul că nu este vorba numai de construirea unui garaj, ci de 

înființarea unui punct permanent ISU. 

Țin să evidențiez că rezultatul acestei acțiuni de asociere dintre județul Covasna, 

orașul Baraolt, comunele Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduți, Vârghiș și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență va avea un impact pozitiv deosebit de important pentru 

comunitățile din zona respectivă.  

Funcționarea acestui punct ISU va fi asigurat de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Mihai Viteazul”. 

Sper că anul acesta vom ține o ședință a Consiliului Județean la Baraolt cu ocazia 

inaugurării acestui punct ISU.   

Cziprián Kovács Lórand: Sunteți așa de optimist încât credeți că anul acesta se 

va finaliza lucrarea?  

Tamás Sándor: Eu sunt optimist.  
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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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Înainte de încheierea ședinței doresc să vă informez în legătură cu efectuarea 

concediului meu de odihnă. 

În data de 6 și 8 iulie am efectuat două zile din concediul de odihnă și urmează 

ca în perioada 13-17 iulie, 23-24 iulie și pe data de 31 iulie 2015, voi fi în concediu de 

odihnă și am obligația legală să informez consiliul despre acest lucru.  

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Pe data de 30 iulie 2015, ora 12,00 o să avem ședința ordinară pe luna iulie. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


