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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 25 septembrie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 25 septembrie 2015, 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. 214/23 septembrie 2015, modificată, consilierii judeţeni fiind 

invitaţi prin adresa nr. 126/S/23 septembrie 2015. 

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

locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 Am convocat această ședință extraordinară în sala de ședințe ale Consiliului 

local al municipiului Sf. Gheorghe, pentru că pe ordinea de zi a ședinței este cuprins un 

proiect de hotărâre prin care dorim să sprijinim programul la care va participa 

municipiul Sf. Gheorghe, dar vizează nu numai locuitorii orașului ci locuitorii 

întregului Ținut Secuiesc. 

 Municipiul Sf. Gheorghe de mai mulți ani se pregătește pentru participarea la 

acest proiect foarte important, care trebuie depus până la data de 10 octombrie 2015. 

 Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, doamna director? 

Csóg Éva: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós-Levente, Calinic Sabin, Fülöp Csaba, Goga 

Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Klárik Attila, Radu Iosif, Szőcs Gabriella-Timea şi 

Tóth-Birtan Csaba. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului d-

na director executiv Csóg Éva, ca persoană desemnată care să exercită atribuţiile ce-i 

revin secretarului judeţului, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 215/2015. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

În calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Imreh-M{rton Istv{n Attila, director la Centrul de cultură al judeţului 

Covasna; 

- 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; 
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Cum v-am spus, am convocat această ședință extraordinară ca să vă ceream 

acordul pentru a fi parteneri într-un proiect foarte important. 

Rog pe domnul primar Antal Árpád András să ne prezinte proiectul și partenerii 

proiectului. 

Antal Árpád András: Mulțumesc. 

Mulțumim și pentru faptul că țineți această ședință la sediul Primăriei 

municipiului Sf. Gheorghe.  

Acum am sosit de la ședința Consiliului Județean Harghita unde, din 31 de 

consilieri județeni în funcție, au fost prezenți 30 de consilieri județeni și toți cei 30 de 

consilieri au sprijinit acest proiect, indiferent de apartenența lor politică.  

După cum știți, în anul 2021, un oraș din Grecia și un oraș din România vor fi 

Capitala Europeană a Culturii. Municipiul Sfântu Gheorghe candidează la acest titlu în 

numele Regiunii Ținutul Secuiesc.  

 

Prezintă un slid show despre proiect.  

 

Vă rog să aveți încredere că avem șansa de a câștiga acest proiect și alăturați-vă 

nouă. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

În cazul în care Municipiul Sf. Gheorghe va câștiga acest proiect, Consiliul 

Județean Covasna va contribui anual cu 100 de mii de euro, dar cum a spus și domnul 

Primar, după fiecare 1 euro investit vom avea 2,66 euro din proiect. 

 

Astea fiind zise, în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului 

Covasna- Kov{szna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei “Terra 

Siculorum 2021 Egyesület” cu scopul de a susține candidatura Municipiului Sfântu 

Gheorghe la titlul de ”Capitala Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România. 

 

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 se 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. 
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2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului de Cultură al 

Județului Covasna- Kov{szna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei 

“Terra Siculorum 2021 Egyesület” cu scopul de a susține candidatura Municipiului 

Sfântu Gheorghe la titlul de ”Capitala Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în 

România; 

 

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. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor CSOG Éva 

Director executiv 


