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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 12 septembrie 2011, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 12 septembrie 2011, 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. 287/09 septembrie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 254/S/09 septembrie 2011.
Proiectul ordinii de zi al 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 24 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc motivat consilierii Bándi Imre, Calinic Sabin, Demeter János, Fülöp
Csaba, Joós Ştefan Leontin şi Kov{cs Ödön.
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 secretarului 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 în scris proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
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 21% din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea
elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015.
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi, care se prezintă
astfel:
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 21% din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea
elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Vă rog să aprobăm.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

