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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 7 ianuarie 2016, ora 12,00 

 

Henning László-János – Vicepreședintele Consiliului Judeţean Covasna  

Vă doresc La mulți ani, sănătate, fericire și toate cele bune pentru anul 2016! 

 

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în concediu de odihnă, 

lucrările şedinţei extraordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate 

cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 264/2012. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 7 ianuarie 2016, 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. 4 /5 ianuarie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 1/S/5 ianuarie 

2016. 

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

locale „Mesagerul 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. Vicepreşedinte, înainte să dau răspuns la întrebarea 

Dumneavoastră, permiteți-mi să vă prezint Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 

289/21.12.2015 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului domnului Tompa György, consilier județean în cadrul 

Consiliului județean Covasna. 

Dă citire Ordinului Prefectului Județului Covasna nr. 289/21.12.2015.  

Consiliul ia act de Ordinul Prefectului.  

 

În consecință, începând cu data de 21.12.2015 numărul consilierilor județeni în 

funcție este 28 din care la ședința noastră de astăzi sunt prezenţi 20 consilieri județeni. 

Lipsesc consilierii Benedek Erika, Calinic Sabin, Dezső Csongor-Attila, Fülöp Csaba, 

Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Moroianu Ioan și Pethő Istv{n. 

Henning László-János: 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: 
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- Dl. Mikó Aba – reprezentant – S.C. Gospodăria Comunală S.A.; 

- 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 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2016; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții a 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe. 
 

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? 20 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 proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție (15), cu excepţia proiectului de hotărâre 

de la punctul 4 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenți la şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015; 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul. 

Prezintă materialul. 

 

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 prezentat. 

 

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

utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 

2016; 

 

La punctul anterior am precizat că în anul 2015 am avut un gol de casă de 6 

milioane de lei, momentan propunem pentru anul 2016, 5 milioane de lei, pentru 

acoperirea golului de casă.  

 

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 prezentat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea programului provizoriu de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2016; 

 

(A sosit d-na consiler Beneked Erika, deci de la această fază a ședinței sunt 

prezenți 21 de consilieri județeni.) 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul.  

Prezintă materialul.  



 4 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul.  

Prezintă materialul.  

 

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

de ridicat?  

Nu sunt. 

Este prezent reprezentantul Societății de Gospodărie Comunală S.A. dl. Mikó 

Aba și-l rog să ne prezinte pe scurt pentru ce vor fi utilizați sumele solicitate.  

 

Mikó Aba: Fondurile vor fi utilizate pentru scopurile prevăzute de lege. 

Cum am precizat și în adresa noastră fondurile vor fi utilizate pentru plata 

facturilor pentru Asocierea Hochtief Solutions AG. 

În cadrul contractului încheiat cu BERD noi avem posibilitatea de a utila 10% din 

fiecare contract ca și cofinanțare, având în vedere că avem unele contracte care vin mai 

repede cu facturi mai mari, noi avem nevoie să majorăm procentul la 30% ca să putem 

să avem lichidități, deci să nu avem ajungem în situația în care vine o factură pe baza 

unui contract și noi să nu putem plăti pentru că nu avem posibilitatea de a folosi banii 

din BERD pentru acel contract.  

Ambrus József: Nu ne ați prezentat în totalitate pentru ce veți folosi aceste 

fonduri.  

Mikó Aba: Pentru plata facturilor integral Executantului Asocierea Hochtief 

Solutions AG, în baza contractului de lucrări „Reabilitarea și extinderea Stației de 

epurare Aglomerare Sf. Gheorghe”, pentru plata facturilor în cursul lunii decembrie 

2015 pe proiectul „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare 

municipiilor Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și orașelor Covasna și Întorsura Buzăului, 

pentru plata TVA-ului pentru cele două proiecte derulate de Societatea Gospodărie 

Comunală S.A.  

Henning László-János: Mulţumesc.  

Dacă sunt întrebări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Vă informez că săptămâna viitoare o să avem încă o ședință extraordinară, având 

în vedere că la împărțirea bugetului s-a revenit la formula din anul 2014 și Consiliul 

Județean va aproba procentul de 20% pentru consiliile locale. 

Din această cauză, ca și unitățile administrativ teritoriale să poată să-și aprobe 

proiectele de buget până la sfârșitul lunii, spre sfârșitul săptămânii viitoare vom avea 

încă o ședință extraordinară.  

Ședința ordinară, probabil o să avem în data de 28 ianuarie 2016, când o să 

adoptăm și noi bugetul județului.  

Kulcsár-Terza József-György: Rugămintea mea este să nu uitați să invitați la 

ședința ordinară pe comandantul IPJ Covasna, pentru că avem niște lucruri de clarificat. 

Henning László-János: Îl vom invita la ședința din data de 28 ianuarie 2016.  

 

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  

 


