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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 18 septembrie 2015, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 18 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. 212/16 septembrie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 121/S/16 septembrie 2015.
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 21 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Bedő Zolt{n, Calinic Sabin, Demeter L{szló,
Goga Octavian, Klárik Attila, Nagy Iosif, Radu Iosif şi Tatár Márta-Éva
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 materialele şedinţei de astăzi, iar
materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Covasna.
Rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte
de hotărâre și anume:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 100/2015 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Şcolii
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Populare de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe-Művészeti
Népiskola
Sepsiszentgyörgy.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Covasna în
calitate de partener social în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social din județul Covasna;

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la completarea
proiectului ordinii de zi.
Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi.
Cine este pentru?
22 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi,
conform propunerii.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
1.

2.

3.

4.

5.

Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură
în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii
2017-2019;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 149/2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei;
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit, în favoarea
județului Covasna, a unui drept de superficie asupra unei suprafețe de teren
situat în comuna Boroșneu Mare, satul Leț, județul Covasna;
Proiect de hotărâre pentru completarea art. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 100/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Covasna în
calitate de partener social în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social din județul Covasna;
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?

22 de voturi
-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
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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 funcție (16), cu excepţia proiectului de hotărâre
de la punctul 4 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor
prezenți la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru
proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2016 și a
estimărilor pentru anii 2017-2019;
De fapt, dacă Guvernul va reveni la legea aceea care prevede că 80% din sumele
defalcate vor fi repartizate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice și 20% de
către Consiliul Județean, atunci această lege a bugetului va fi valabilă numai un an, dar
încă este valabilă și noi suntem obligați să adoptăm și estimările pentru anii 2017-2019.
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 prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 149/2011 privind
aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
15.000.000 lei;
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A sosit domnul consilier Klárik Attila. De la această fază a ședinței sunt
prezenți 22 de consilieri județeni.
În anul 2012 am contractat un credit de 15.000.000 lei pentru a avea posibilitatea
de a finanța proiectele Uniunii Europene, dar această sumă n-a fost utilizată pentru că
am reușit să finanțăm proiectele din bugetul propriu.
Dacă tot am contractat, ne-am gândit să transferăm acest credit, nefolosit, pe anul
viitor, pentru că nu se știe cum va fi bugetul.
Dacă bugetul pentru anul viitor va ca bugetul din acest an, atunci probabil nu
vom folosi creditul.
Avem prevăzute două proiecte mari pentru anul viitor și anume: reabilitarea
drumului Moacșa-Leț-drumul E13, drum care trece prin fața Uzinei de prelucrare a
deșeurilor și care momentan este drum de pământ și din care vom face drum asfaltic.
Al doilea proiect pentru care strângem bani este reabilitarea drumului între Sf.
Gheorghe-Ilieni- limita județului Brașov care ne va costa în total cca. 15 milioane de ei.
Deci, rugămintea noastră este să fiți de acord să modificăm contractul de credit,
care a fost aprobat deja, în așa fel ca toată suma să fie folosită pentru reabilitarea și
construirea drumurilor, dacă va fi nevoie.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea constituirii cu titlu gratuit, în favoarea județului Covasna, a unui drept de
superficie asupra unei suprafețe de teren situat în comuna Boroșneu Mare, satul Leț,
județul Covasna;
De fapt este vorba despre un teren care este în afara Depozitului de deșeuri, dar
este prezent la ședință colegul nostru domnul Baki János, care ne va explica despre ce
este vorba.
Baki János: Este vorba despre o suprafață de teren necesar în vederea evacuarii
apei pluviale din amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor.
Cu ocazia demarării obținerii avizelor în vederea obținerii autorizației de
construire a acestei componente, am fost informați de Serviciul de Administrare a
Drumurilor Județene că se aprobă subtraversarea drumului județean numai într-un
singur loc fără realizarea canalului de 400 de m în corpul drumului județean și că
construirea acestei componente trebuie să fie în concordanță cu modernizarea drumului
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județean. Astfel se impunea modificarea soluției tehnice inițiale din proiectul
technic pentru evacuarea apelor pluviale din amplasamentul viitorului depozit de la
Boroșneu Mare. În urma modificării soluției tehnice inițiale conducta proiectată
traversează o parcelă proprietate privată și de aceea avem nevoie de acordul
proprietarului.
A sosit domnul consilier Demeter László. De la această fază a ședinței sunt
prezenți 23 de consilieri județeni.
Tamás Sándor: Proprietarul este de acord.
Baki János: Da, este de acord și va da acordul și în fața notarului public.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Varga Zoltán: Titlul Proiectului de hotărâre, pe care l-am publicat în ziare și care
a fost și în convocatorul ședinței era: Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu
titlu gratuit, în favoarea județului Covasna, a unui drept de superficie asupra unei
suprafețe de teren situată în comuna Boroșneu Mare, satul Leț, județul Covasna și când
am primit dovada dreptului de proprietate atunci am aflat că această parcelă aparține
de Comuna Moacșa.
Ca atare propunem modificarea titlului în acest sens și titlul să fie: privind
aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Județului Covasna asupra
terenului situat în extravilanul localității Moacșa, județul Covasna, înscris în CF nr.
23360.
Bodó Lajos: Cu pompă va fi scoasă apa pluvială?
Baki János: Nu, prin cădere liberă. În decantor se curăță de unde va ieși prin
cădere liberă.
Benedek Erika: Terenul va rămâne în continuare teren arabil, deci nu va fi
afectat.
Tamás Sándor: Țeava va fi la 1 m adâncime.
Varga Zoltán: Constituirea dreptului de superficie aceea este necesar, pentru că
pe această țeavă vor fi cămine, pentru curățarea cărora trebuie să intrăm pe terenul
respectiv.
Pethő István: În proiectul de hotărâre în limba maghiară, după părerea mea
dreptul de superficie nu este tradus corect.
Tamás Sándor: Noi adoptăm Hotărârea în limba română.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar al
județului.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

24 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 24 de poturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea art. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 100/2015
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy.
Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Sfântu Gheorghe, nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Anumite instituții guvernamentale au solicitat să fie completat Regulamentul de
organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe pentru ca
instituția să poată desfășura activități de formare profesională a adulților specificând și
codul CAEN 8559 pentru această activitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea participării Consiliului Județean Covasna în calitate de partener social în cadrul
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Covasna;
Klárik Attila: În acest comitet este partener și fundația LAM, deci eu nu voi
participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentanții Consiliului Județean Covasna ca membrii în Comitetului
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Covasna şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea
membrului titular și membrului supleant.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
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Benedek Erika: Propunem pe domnul consilier Szakács Zoltán.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe doamna consilier
Keresztely Irma, ca membru titular.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri?
Nu sunt.
Rog colegii să pregătească buletinele de vot.
Cziprián-Kovács Lóránd: Am aprobat în buget o sumă pentru achiziționarea
sistemului de traducere a ședințelor.
Anul acesta se va achiziționa acest sistem?
Henning László János: Azi dimineață am primit caietul de sarcini care luni
dimineață va fi pe biroul domnului Președinte, deci s-a demarat procedura.
Tamás Sándor: Până când vor fi gata buletinele de vot, doresc să vă informez că
se asfaltează drumul la Hatod între Biborțeni și Baraolt, respectiv se vor asfalta 2 km de
drum de la Micfalău peste pod și până la drumul care este din beton.
Aceste lucrări vor fi terminate în cca. două săptămâni, după care se vor începe
lucrările, cu v-am promis, la Barcani o porțiune de 5 km de drum, 10-11 km pe
tronsonul DN-Boroșneu Mare-Zagon și în același timp încep lucrările și pe tronsonul
Angheluș-Ghidfalău-DN12.
Alaltăieri am semnat ordinul de începere pentru lucrările de reabilitare a
drumului între Ozun-Bicfalău-Dobârlău-limita județului unde anul acesta vom termina
asfaltarea și pentru anul viitor va rămâne șanțul.
La începutul anului am promis că vom asfalta 100 de km de drum județean, din
care 60% este gata.
Anul acesta va fi gata și podul între Aita Mare și Apața. Alaltăieri a fost terminat
drumul la Aita Medie.
Vă invit în data de 5 octombrie, luni, ora 12,00, să vizităm împreună Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor de la Leț.
Încă un lucru foarte important: ședință ordinară vom avea în data de 1
octombrie, joi , ora 12,00.
În data de 9 octombrie, o să avem o ședință extraordinară, care va fi ședință
comună cu cei din Județul Harghita și va avea loc la granița limita Covasna și județul
Harghita spre lacul Sfânta Ana.
Cziprián-Kovács Lóránd: Drumul în satul Băcel este într-o stare deplorabilă nu
putem să-i ajutăm cumva? Este vorba de 1,5-2 km de drum.
Tamás Sándor: În ședința anterioară am aprobă suma pe care a solicitat-o
Comuna Chichiș și sperăm că vor face ceva cu drumul acela.
Este vorba de un drum comunal și noi am alocat fonduri pentru comuna Chichiș.
Sunt gata buletinele de vot.
Rog pe dl. secretar al județului Covasna Varga Zoltán să explice modul de
desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice
şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot pe bază de
tabel nominal.
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După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membrii în Comitetului
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Covasna
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesele verbale.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o 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?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Klárik Attila.)
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
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

