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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data 

de 9 ianuarie 2015, ora 13,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 9 

ianuarie 2015, ora 13,00 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. 4/07 ianuarie 2015, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 3/S/07 ianuarie 2015. 

 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 21 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. 

Lipsesc consilierii Benedek Erika, Calinic Sabin, Dezső Csongor-Attila, Dimény György, 

Keresztely Irma, Kulcsár-Terza József-György, Radu Iosif, Szőcs Gabriella-Timea și Tompa 

György.  

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, 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, doresc să arăt că am fost nevoit să convoc 

ședința extraordinară pentru astăzi, întru-cât potrivit Ordinului Ministrului finanțelor publice 

nr. 1780/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar 

al anului 2014, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene adoptă hotărâri 

pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local respectiv din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile a deficitului de dezvoltare, până la data de 9 ianuarie 2015 

inclusiv. 

Astfel, proiectul ordinii de zi este următoarea:  

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014. 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 
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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 în funcţie (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014.; 

Înainte de a ruga pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice, în calitate de 

inițiator aș dori să propun modificarea și completarea proiectului de hotărâre.  

Astfel, proiectul de hotărâre care a stat la baza convocării ședinței noastre de astăzi, a 

fost prezentat Direcției Generale a Finanțelor Publice Covasna, care a făcut unele observații, în 

sensul ca proiectul de hotărâre să fie completat și cu aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014.  

În consecință rog să fiți de acord cu modificarea și completarea proiectului de hotărâre 

în acest sens.  

Ca atare titlul proiectului de hotărâre va fi Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local, respectiv acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2014.  

 

De altfel proiectul de hotărâre în această formă, v-a fost înmânat în scris înaintea 

ședinței.  

 

Vă consult, dacă dumneavoastră aveți propuneri, observații în legătură cu proiectul de 

hotărâre? 

Nu sunt.  

Supun la vot propunerea de modificare și completare a proiectului 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 propunerea de modificare 

și completare. 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte materialele cu modificările 

și completările aprobate mai înainte. 

Ferencz Lajos: a prezentat materialele.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Dacă nu adoptăm hotărârea pierdem aceste sume? 

Ferencz Lajos: Nu. Am utilizat deja aceste sume. Este vorba numai de o formalitate.  

Tamás Sándor: Așa cere Ministerul de finanțe.  

Bedő Zoltán: Pe ce au fost cheltuite aceste sume? 

Ferencz Lajos: Marea majoritate am cheltuit pe podul de la Aita Mare, iar restul pe 

Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor, pe reabilitarea Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” și pe reabilitarea imobilului de pe Strada Recoltei. 

Fiecare investiție, la timpul potrivit, a fost aprobat de plenul Consiliului Județean 

Covasna.  

Tamás Sándor: Alte întrebări dacă sunt? 

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. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Înainte să vă mulțumesc  pentru prezența și sprijinul dumneavoastră, aș dori să urez La 

Mulți Ani! domnului Tóth–Birtan Csaba, care mâine își sărbătorește ziua de naștere.  

Totodată, aș dori să vă anunț că în data de 15 ianuarie 2015 de la ora 12,00 vom avea 

ședință ordinară.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


