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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

  

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 9 decembrie 2010, ora 10,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

9 decembrie 2010, 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. 507/07 decembrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 381/S/07 

decembrie 2010. 

Vă mulţumesc că şi la această oră matinală aţi venit la şedinţă. 

 Proiectul ordinii de zi a 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 23 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Baka Mátyás, Calinic Sabin, Demeter J{nos, Joós Ştefan 

Leontin, Kiss Tiberiu, Kulcsár-Terza József-György şi Tulit Attila.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Domnii Demeter Demeter J{nos, Joós Ştefan Leontin, şi Kulcs{r-Terza József-

György sunt în delegaţie oficială la Strasbourg.  

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 secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- D-na Cucu Camelia Liliana – director – Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona; 

- 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. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 
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Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona. 

 

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? 24 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 prezenţi la şedinţă. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona. 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul comun al Direcţiei Economice şi al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Ferencz Lajos: Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig –Hídvégi Idősök 

Otthona funcţionează în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului 

Judeţean Covasna, din anul 2006, când a fost preluat în baza hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 136/2006, din subordinea şi finanţarea Consiliului Local Hăghig.  

Această instituţie, este singura instituţie de asistenţă socială care nu funcţionează 

în directa subordonare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.  

În majoritatea judeţelor ţării, asemenea instituţii funcţionează în subordinea 

Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.  

Finanţarea în momentul actual şi în cei patru ani care au trecut de la preluare, se 

face din venituri proprii, deci autofinanţare, în proporţie de aproximativ 50% şi 50% din 

subvenţii acordate din bugetul judeţului.  

În vederea eficientizării activităţii din punctul de vedere al specialităţii, deci al 

asistenţei sociale, propunem ca să treacă de la 1 ianuarie 2011 în subordinea directă a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, astfel  Direcţia va deveni 

ordonator secundar de credite iar Căminul ordinator terţiar de credite. 
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Finanţarea se va face din bugetul judeţului, ceea ce înseamnă că sumele 

încasate de la persoanele vârstnice asistate în acest cămin, vor intra direct în bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna şi finanţarea se va face integral din bugetul judeţului. 

Practic din punctul de vedere al finanţării este o formalitate pentru că este vorba 

de aceleaşi sume din venituri proprii şi în completare fonduri din bugetul judeţului.  

În acest fel, dacă aprobaţi, va fi rezolvată şi prevederea din O.U.G. nr. 63/2010, în 

sensul că şi această unitate de asistenţă socială, fiind finanţată integral din bugetul local 

al judeţului, va fi exceptată de la restructurare şi de la reducere de personal, aşa cum 

prevede această Ordonanţă de Urgenţă care spune că numărul maxim de posturi se 

aplică capitolelor bugetare asistenţă socială, finanţat integral din bugetul local.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Înainte să închidem şedinţa extraordinară de astăzi, aş dori să vă informez, că 

suntem nevoiţi ca peste o săptămână, adică în data de 16 decembrie, orele12,00 să ţinem 

încă o şedinţă extraordinară, pentru că ar trebuii să adoptăm proiectul de reabilitare a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă, pentru ca în data de 17 decembrie trebuie să depunem la 

Alba Iulia. 

O să avem şi o şedinţă înainte de crăciun dar despre asta o să vă anunţăm. 

 

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  


