
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 05 decembrie 2008, ora 10,00. 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 05 decembrie 2008, 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. 305 din 02. 12. 2008, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 507 /S/ 02. 12. 2008. 

 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale „Observatorul de Covasna” şi 

„Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi fiind prezenţi, dl secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte sunt prezenţi la şedinţă, 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc motivat 

consilierii Albert Álmos şi Tatár Márta Éva. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare 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: 

 

- Dl. Márton Árpád - deputat; 

- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 21 noiembrie 2008, a fost făcut public şi a putut fi studiat pe site-ul Consiliului 

Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor 

contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Kulcsár Terza József György: Trebuie să aprobăm procesul-verbal al şedinţei ordinare în şedinţă extraordinară? 

Tamás Sándor: Domnul secretar. 

Varga Zoltán: Legea prevede că trebuie aprobat la prima şedinţă, nu face distincţie între şedinţa ordinară şi 

extraordinară.  

Dacă mergem pe acest principiu, ar trebui să aşteptăm următoarea şedinţă extraordinară ca să aprobăm procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare.  

 Tamás Sándor: Mulţumesc. Supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 21 noiembrie 2008. 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit în scris proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi. 

Înainte de a  trece la prezentarea proiectului ordinei de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea acestuia, cu încă un 

punct, pe care de altfel am discutat în şedinţa comisiilor de specialitate, şi anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna  la proiectul “Dezvoltarea competenţelor 

– talent şi performanţă”  finanţat  în cadrul Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa 

prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DIM 

1.3. “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. 

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveţi propuneri, observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.covasna.info.ro/


 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi, conform propunerii. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul “Planificarea 

strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, DMI 1.1. “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2008; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008; 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2008 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale pe anul 2008; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna  la proiectul “Dezvoltarea 

competenţelor – talent şi performanţă”  finanţat  în cadrul Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DIM 1.3. “Accesul la educaţie şi formare 

profesională iniţială de calitate”. 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 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 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 

funcţie (16). 

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în şedinţele comisiilor de 

specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la promovarea proiectele de hotărâri să nu mai fie 

prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Covasna la proiectul “Planificarea strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, DMI 1.1. “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat la anexe, de către Comisia de specialitate nr. I. 



 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea, conform celor propuse de Comisia de specialitate 

nr. I. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu precizările făcute de către Direcţia Economică în şedinţele Comisiilor de 

specialitate. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea, conform precizărilor făcute în şedinţele Comisiilor 

de specialitate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea, conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2008 a fondului de 

rulment propriu al judeţului Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea, conform proiectului de hotărâre. 

 



La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale pe anul 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea, conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Covasna  la proiectul “Dezvoltarea competenţelor – talent şi performanţă”  finanţat  în cadrul Programul Operaţional Sectorial 

“Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DIM 1.3. “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Bote Aurel: Am formulat o propunere în şedinţa comisiilor de specialitate, şi a nume ca parteneri să fie numai Consiliul 

Judeţean Covasna şi Inspectoratul Şcolar.  

 

Cu această propunere supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea cu modificarea propusă. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

 

Vă mulţumesc pentru participare.  

Aşi dori să vă anunţ în data de 19 decembrie o să avem şedinţă ordinară. 

Vă doresc un weekend plăcut. 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 

 

 


