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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 25 ianuarie 2018, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
După cum se vede, nu am venit singur la ședință.
Am invitat-o pe Kati Szabó, steaua României, care în anii `80 a făcut foarte mult
pentru această țară și desigur și pentru județul nostru, pentru că este din Zagon.
Dânsa azi noapte a sosit înapoi de la Budapesta, unde a fost la o lansare de carte
și a adus și pentru consilieri câte o carte despre viața ei, cartea a fost lansată de ziua ei
care a fost pe 22 ianuarie.
Urmează să se ducă la București și în cel puțin opt orașe din țară, ținând neapărat
la Onești și Deva, unde a petrecut o mare parte din viața ei, dar și în alte părți dorim să
lansăm nu numai cartea ci să arătăm o parte din viața ei.
Dau cuvântul invitatei noastre de astăzi.
Szabó Kati: Bună ziua!
Mulțumesc domnului președinte pentru invitație.
Vă doresc din suflet un an nou bun și fericit, multă sănătate și multă-multă
putere să aveți în anul 2018!
(Cei din sală aplaudă.)
Doamna Szabó Kati înmânează câte o carte despre viața ei tuturor consilierilor
județeni, după care prăsește sala de ședință.)
Tamás Sándor: Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră.
Cred că Szabó Kati merită atenție și în viitor.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25
ianuarie 2018, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 108/19 ianuarie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 7/S/19 ianuarie
2018.
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. secretar?
Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsește motivat domnul consilier Szarvadi Téglás Lóránd.

2

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:

-

Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu -Centrul Judeţean pentru Protecţia
Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont;

-

Dl. Kozsokár Attila – reprezentant - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV;

-

D-na Vass Mária – vezérigazgató, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

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.

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
21 decembrie 2017, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean
Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea
formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 21 decembrie 2017.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 5 ianuarie 2018, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul
Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean
Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 5 ianuarie 2018.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume:
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcția
publică de conducere de șef serviciu al Centrului Județean pentru Protecția Naturii și
Salvamont, aceasta urmând a fi introdusă la punctul 3.
Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în Comisia juridică și în
Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, agricultură și
dezvoltare rurală.
În urma reorganizării Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont,
funcția publică de conducere de șef birou se transformă în funcția publică de conducere
de șef serviciu.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte.

1.

2.

3.

4.

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota
de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul
2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe
anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru
Protecția Naturii și Salvamont;
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcția publică
de conducere de șef serviciu al Centrului Județean pentru Protecția Naturii și
Salvamont;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV;

4

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea
modificării Actului constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti
Társulás;
Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul
audiențelor acordate acestora de către consilierii județeni, în anul 2018;
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 78/2017 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei TehnicoEconomice a Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a
persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice la susținerea
serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna, pe anul 2018;
Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2018;
Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul II al anului 2017;
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017;
Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005
din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017;
Diverse.

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
unei zile de concediu de odihnă în data de 04. 01. 2018;

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă, rămasă neefectuată din anul
2017, în perioada 08-12. 01. 2018.
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?
30 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
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hotărâri de la punctele 1, 5 și 8 pentru adoptarea
majorităţii consilierilor în funcție.

cărora

este

necesar

votul

Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la
dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit
estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota
de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, a
estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
Doresc să vă informez, că în anul acesta, datorită schimbărilor frecvente de
legislație și schimbărilor frecvente pe plan politic din București, cuantumul sumelor
care putem repartiza a ajuns la jumătate față de anul trecut, nu numai la noi în Județul
Covasna, ci și la nivel național.
Așa am ajuns într-o situație precară financiară cum n-am avut în ultimii 25 de
ani., dar cel puțin în ultimii 10 ani de zile, de când sunt președintele Consiliului
Județean Covasna, nu ne am întâlnit cu așa ceva.
De la noi au luat 14 milioane de lei, dar tot așa se plâng orașele și comunele.
Suma pe care urmează să repartizăm unităților administrativ-teritoriale este de
5,7 milioane de lei.
Conform legislației în vigoare, în primul rând cofinanțăm proiecte externe
nerambursabile, proiecte guvernamentale și alte proiecte locale.
Ne am consultat cu toți primarii, din fiecare regiune separat.
Am decis, în primul și în primul rând, despre un nivel de solidaritate de cel puțin
50 de mii de lei, pentru fiecare comună, ca să poată continua activitatea.
Cum v-am spus, foarte multe unități administrativ teritoriale au câștigat proiecte
din PNDR, care este finanțat de Uniunea Europeană și din PNDL, care este un program
guvernamental și am ținut cont de aceste proiecte.
Am sprijinit toate comunele cu peste 4 mii de locuitori, ca să ajungă cel puțin la
120 de mii de lei.
O singură excepție am făcut, care am discutat cu toți primarii.
Este vorba despre comuna Brateș, unde am suplimentat la 300 de mii de lei, unde
este un caz special, au în derulare două mari proiecte Europene cu o cofinanțare de 25%
din partea comunei.
Acest proiect cuprinde rețeaua de apă potabilă și canalizare în toate cele trei sate
aparținătoare comunei Brateș.
Deci, cam asta au fost principiile după care au fost împărțite banii, cum v-am
spus principiul solidarității după care ne am uitat la proiecte Europene,
Guvernamentale și locale, respectiv comune peste 4 mii de locuitori.
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Sumele sunt foarte mici, noi am discutat cu toți primarii, fiecare se plânge și
noi la fel, dar de început putem să începem anul, cum o să sfârșim anul financiar, încă
nu se știe.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;
La sfârșitul anului trecut, cu acordul dumneavoastră, am mărit efectivul pe
partea salvamont și din acest motiv urmează și aprobarea organigramei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Moscviciov Leonid în funcția publică de conducere de șef serviciu al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;
El a fost șef birou, dar după mărirea efectivului va deveni șef serviciu.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
Îl mandatăm pe domnul consilier Váncza Tibor-István.
Váncza Tibor-István: Domnul Președinte, fiind reprezentantul județului în ADI
și președintele ADI Aqucov, eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Fazakas András-Levente: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Este cineva contra?
1 vot „contra” (Balázs Jozsef-Atila)
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Fazakas András Levente și Váncza
Tibor-István.)
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” și 1 vot „contra”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
Orbán Miklós: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-
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(Nu a participat la vot domnul consilier Orbán Miklós.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de către
consilierii județeni, în anul 2018;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 78/2017 privind
reorganizarea și funcționarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean
Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități,
precum și a persoanelor vârstnice la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2018;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului
Judeţean Covasna, în anul 2018;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de
soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului
2017;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de evaluare a
implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la
finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului
Județean Covasna pe anul 2017;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Tóth Szabolcs Barnabás: Cu acordul dumneavoastră, propunem să fie completat
titul celor 5 anexe, care fac parte integrantă din Raport și anume după numărul
hotărârii să fie inclus textul „cu modificările ulterioare”.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
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-

președinte Tamás Sándor cu
Informarea scrisă a domnului
privire la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 04. 01. 2018;
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă, rămasă neefectuată din anul
2017, în perioada 08-12. 01. 2018.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.

Doresc să vă informez, că foarte probabil, ședința ordinară pe luna februarie o să
avem pe 15 februarie 2018, ora 12,00, unde intenționăm să adoptăm bugetul județului, a
cărui proiect deja este adus la cunoștința publică.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.

Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

