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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 5 martie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 5 martie 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. 50/3 martie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 36/S/3 martie 2015. 

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

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

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. 

director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile 

ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă al acestuia, conform Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi domnul director Sztakics István Attila? 

Sztakics István Attila: Dl. Președinte, sunt prezenți 24 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Fülöp Csaba,Tatár-Márta 

Éva, Tompa György și Váncza Tibor-István.  

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni, iar în calitate de invitaţi participă:  

 

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

Protecţia Copilului 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; 

 

Stimaţi consilieri, 

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

materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean 

Covasna. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna 

și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la selecția și implementarea de proiecte în cadrul 

programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale 

pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” (CORAI), 

finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, apelul „Coerent”, cu proiectul „United 

Networks- Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților 

marginalizate”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 184/2014 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Teatrul Tam{si Áron din Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival 

Internațional de Teatru „REFLEX 3” -Sfântu Gheorghe, martie 2015; 

4. Proiect de hotărâre pentru acceptarea unei donații cu sarcini. 

 

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?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Urgența convocării în ședință extraordinară se datorează faptului cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna dorește să facă un pas 

înainte participând la un proiect și din cauza termenului de depunere a proiectului 

trebuia să ne întrunim în ședință extraordinară. 

Pe lângă acest proiect de hotărâre mai avem trei proiecte de hotărâri înscrise pe 

ordinea de zi care la fel sunt legate de anumite termene scurte.  

Este prezent la ședință d-na director general Vass Mária care va prezenta pe scurt 

despre ce este vorba. 

Vass Mária: Proiectul a fost deja depus, iar acum aș dori să cer acordul pentru 

implementarea și susținerea proiectului respectiv.  

La momentul când s-a depus proiectul am discutat despre această problemă și 

am zis că îl aducem în fața plenului numai dacă este câștigător, pentru că sunt multe 

proiecte depuse și nu întotdeauna sunt câștigate.  

Contribuția județului Covasna este aproape zero lei, de aceea spun că este 

aproape zero lei pentru că ar fi necesar angajarea unei persoane pentru continuarea 

proiectului dar pentru că în cadrul direcției există o persoană angajată cu atribuții 

asemănătoare nu trebuie să angajăm pe nimeni și așa putem să ducem proiectul mai 

departe.  

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 
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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 funcție (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2015; 

 

Această rectificare se datorează în primul și în primul rând de includerea în 

bugetul propriu al județului a sumei de 130 mii de lei reprezentând cheltuielile de 

elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic privind 

”Modernizarea DJ 121A km 22 +550 – km 28+460, DN 13E-DN11”. 

Este vorba despre modernizarea tronsonului de drum Moacșa – Leț – DN 13 în 

lungime de 6 km și care duce spre viitoarea uzină de reciclare a deșeurilor.  

O altă propunere în cadrul acestui punct este modificarea listei de investiții a 

Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” prin modificarea poziției ”Alte 

cheltuieli de investiții” fără modificarea sumei totale aprobate inițial și modificarea 

denumirii de ”autoturism” în ”autoutilitară”, la Centrului Militar Județean Covasna. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna la selecția și implementarea de proiecte în cadrul programului RO10 „Copii și 

tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților 

naționale și promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile SEE 

2009-2014, apelul „Coerent”, cu proiectul „United Networks- Inițiativă integrată pentru 

incluziunea socială a comunităților marginalizate”; 
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Proiectul pe scurt a fost prezentat de d-na director general Vass Mária la 

începutul ședinței.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 184/2014 privind 

aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 

Sfântu Gheorghe și Teatrul Tam{si Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi 

finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internațional de Teatru „REFLEX 3” -

Sfântu Gheorghe, martie 2015; 

 

Această modificare nu necesită și schimbare de finanțare din parte Consiliului 

Județean, ci necesită o schimbare în interiorul bugetului aprobat.  

Se modifică contribuția Teatrului Tamási Áron dar fiind vorba despre un 

parteneriat și noi trebuie să aprobăm aceste modificări. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

acceptarea unei donații cu sarcini. 

Este vorba despre suportul de tun la singurul tun al lui Gábor Áron.  
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Afetul tunului a fost reprodus acum 50 ani și meșterii de atunci au făcut cum au 

crezut că este cel mai bine, iar conform științei de azi afetul arată altfel și cu ajutorul 

Muzeului de Tehnică Militară de la Budapesta s-a refăcut acest afet. 

Sprijinul financiar vine din partea județului nostru înfrățit Heveș, care a sprijinit 

cu 200 de mii forinți această lucrare. 

Ei donează această sumă Consiliului Județean Covasna iar noi luna viitoare o să 

virăm mai departe Muzeului Național Secuiesc care va plăti afetul.  

De altfel tunul cu afetul nou va fi expus în data de 15 martie la parterul clădirii 

Vigadó din Tg. Secuiesc.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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  

 


