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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 8 aprilie 2015, ora 10,00

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 8 aprilie 2015, 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. 71 /07 aprilie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 50/S/07 aprilie
2015.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul 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. Vicepreședinte, sunt prezenți 21 de consilieri judeţeni
din cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii Calinc Sabin, Dezső Csongor-Attila, Fülöp
Csaba, Goga Octavian, Klárik Attila, Radu Iosif, Szőcs Gabriella-Timea, Tompa György
și Tóth Zolt{n.
Henning László János: Mulțumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
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,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
34/2015 privind aprobarea finanțării unor activități sportive de interes național,
realizate de Asociația Clubul Sportiv SEPI-SIC.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?

2

Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
21 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.
2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
34/2015 privind aprobarea finanțării unor activități sportive de interes național,
realizate de Asociația Clubul Sportiv SEPI-SIC.;
Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Henning László János: Bine.
Rog pe domnul consilier Ambrus József să prezinte motivele care stau la baza
modificării hotărârii în cauză.
Ambrus József: În data de 13 martie 2015, din senin, a apărut o Hotărâre de
Guvern pe baza căruia se încetează dreptul Asociației la încasări din cotizațiile
membrilor.
Cu această hotărâre Guvernul avea intenția de a ajuta consiliile locale în ceea ce
privește sprijinirea activităților sportive, dar din păcate au făcut o greșeală imensă, când
au scos din hotărâre acele asociații sportive care au primit sprijin financiar din cotizații.
Noi am avut două posibilități chiar înainte de bătălia finală pentru trofeul Cupa
României și anume: trimitem acasă fetele și ne facem de râs în fața întregii țări sau
încercăm să găsim o rezolvare pentru această problemă.
Colegii juriști din Consiliul Județean și din Primăria Sf. Gheorghe cca. trei
săptămâni au lucrat și am ajuns să rezolvăm problema prin acest contract de finanțare.
Dar din păcate la pregătirea contractului de finanțare n-am luat în considerare
datoriile curente acumulate până la data de 13 martie 2015 și nu avem posibilitatea la
plata acestora.
O altă schimbare este că în anexa la hotărârea de bază a figurat locul IV, III, II și I,
dar slavă Domnului nu putem ieși nici la locul IV și nici la locul III, așa că trebuie să
modificăm și acest lucru în anexă.
Important este că scade valoarea contractului finanțare.
Dacă sunt întrebări răspund cu plăcere.
Mulțumesc.
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Henning László János: Valoarea contractului scade de la 600 de mii de lei la
470 de mii de lei.
Ambrus József: S-ar putea ca la decontare să nu ajungem nici la 470 de mii de lei.
Henning László János: Din suma de 470 de mii de lei jumătate este suportat de
Consiliul Județean și jumătate de Consiliul Local Sf. Gheorghe.
Ambrus József: Am uitat să vă spun că mai este vorba de încă o modificare și
anume: din anexa la hotărârea de bază a fost trecută numai echipa de baschet adulți,
dar avem și o echipă de juniori care este pe drumul cel bun de a câștiga campionatul și
în cazul lor avem cheltuieli.
Henning László János: Este vorba de aproape aceeași echipă.
Ambrus József: Combinat cu alte jucătoare.
Până acum fetele tinere au jucat în echipa noastră și după împlinirea vârstei de 18
ani toți au plecat la alte echipe din țară la Cluj, Mureș, București etc.
Noi am reușit să întoarcem acest trend și acum jucătoarele de la Cluj sau Oradea
vin la noi.
Henning László János: Joacă în Liga I.
Ambrus József: Da, se joacă în Liga I., dar primesc mai puțini bani pentru meciuri.
Henning László János: permiteți-mi să vă prezint proiectul de hotărâre.
Prezintă proiectul de hotărâre.
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.
(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József.)
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

