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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

de 18 august 2017, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 18 

august 2017, 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. 342/17 august 2017, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 96/S/17 august 2017. 

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

„Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa 

este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. președinte, sunt prezenţi 20 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Deaconu Ion, Dimény György, Fazakas Péter, Gál Károly, Grüman 

Róbert Csongor Henning László János, Kerestely Irma, Klárik Attila, Pethő István, Szarvadi 

Téglás Lóránd și Váncza Tibor István. 

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 în locul secretarul judeţului domnul director 

executiv Sztakics István Attila, iar în calitate de invitaţi participă: 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi.  

Mulțumesc că ați acceptat invitația și pentru o singură ordine de zi, această convocare a 

fost necesară pentru a asigura continuitatea muncii depuse de echipa de baschet feminin 

despre a cărei rezultat o să vorbească domnul Ambrus care este reprezentantul Consiliului 

Județean Covasna în Asociația Sepsi-Sic. Inițial vreau să menționez că în ultimii 5 ani 

această asociație în care suntem împreună cu Municipiul Sfântu Gheorghe și S.C. TEGA SA, 

Consiliul Județean Covasna cu votul și cu acordul Dvs. a acordat 3,7 milioane de lei, asta 

înseamnă în medie anuală de 740 de mii de lei, cca. 165 de mii de euro anual. Cu o sumă 

mult mai mică decât alte județe sau alte orașe am obținut rezultate mult mai mari decât alte 

județe sau alte orașe. Sepsi-Sic este prima echipă din țară. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pe semestrul II al anului 2017 a 

județului Covasna la patrimoniul Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC.  
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Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Poftiți domnul Ambrus. 

Ambrus József: Nu particip la vot. 

 

Tamás Sándor: Poftiți domnul Lénárt 

Lénárt Adolf: Nu particip la vot. 

 

Tamás Sándor: Domnii Ambrus și Lénárt nu participă la vot deoarece sunt 

reprezentanții Consiliului Județean Covasna în Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC. Dacă mai 

aveți alte observații? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

 

Cine este pentru? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 18 de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Nu au participat la vot 

domnii Ambrus József și Lénárt Adolf. 

 

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 funcție la şedinţă. 

  

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

Singurul punct de pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind aprobarea plății 

cotizației pe semestrul II al anului 2017 a județului Covasna la patrimoniul Asociației Clubul 

Sportiv Sepsi-SIC 

Înainte de a intra în dezbaterea singurului punct de pe odinea de zi îl rog pe domnul 

Ambrus József să expună această inițiativă. 

 

Ambrus József: Mulțumesc domnule Președinte. Stimați colegi am adus aceste 4 trofee 

pentru că foarte mulți nu știu ce reprezintă. Aceste 4 trofee sunt cele principale. Mai sunt și 

altele dar acestea sunt cele mai importante. Aceste 4 trofee sunt cele principale din care două 

sunt cu care am câștigat Cupa României și celelalte două sunt câștigate ca și campioane ale 

României. Lucrul acesta nu a fost realizat absolut de nimeni înaintea noastră de când există 

acest oraș sau acest județ. La sporturile de echipe nici măcar nu am fost în apropiere să fim 

campioni.  

În primii doi ani am reușit să construim cărămidă cu cărămidă dar din păcate după 

aceea tot timpul am avut probleme peste probleme și anul acesta la fel, s-a modificat legea 

sportului și se pare că finanțarea va fi dată într-un alt mod decât pănă acum. Ceea ce aprobați 

Dvs. astăzi este o cotizație care este necesară pentru funcționarea Asociației, pentru cheltuielile 

administrative ale acesteia și nu pentru activitățile sportive, adică pentru salarii pentru angajații 

Asociației, pentru întreținerea biroului șamd. Grosul sumei va trebui dat sub forma unui 

contract în baza noii legi a sportului, după elaborarea unei metodologii. Situația este critică sau 
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mai degrabă catastrofală în momentul de față, baschetbalistele au sosit, nu știm cum vom 

rezista dacă în termen rezonabil acești bani nu ajung la club, nu văd pur și simplu rezolvarea. 

Oricum eu vă mulțumesc că ați venit din concediu, vreau să cer ajutorul de data asta a 

aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna pentru că noi de la club nu 

mai putem să facem această procedură. Am fost la Ministerul Sportului, la Consiliul 

Concurenței, la Curtea de Conturi, vreu să cer ajutorul să putem demara cât mai repede această 

procedură de transparență decizională, dacă se poate prin urgență, pentru că banii ne sunt 

necesari. Suntem înscriși în Cupele europene, suntem singura echipă de baschet feminin din 

țară care reprezintă România în cupele europene recunoscute de Federația Internațională.  Am 

plătit o garanție de 10.000 de euro la înscriere și am luat un împrumut ca să putem să ne 

înscriem. Cu ajutorul Dvs. sper ca acest vis frumos va continua. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat mai aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 18 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. Nu au participat la vot domnii Ambrus József și Lénárt Adolf. 

 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare și vă doresc vacanță plăcută. 

 

 

Preşedinte,           p. Secretar al judeţului, 

          Tamás Sándor                                                        SZTAKICS István Attila 

                   Director executiv  

 

 

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna din data 

de _____________________ 2017. 

 

         p. Secretar al judeţului, 

              SZTAKICS István Attila 

                   Director executiv  

 

 

 

 


