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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 2018, ora 16,00

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 12 septembrie 2018, ora 16,00 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. 259/10 septembrie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 77/S/10 septembrie 2018.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul de Covasna”, „Observatorul 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 23 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Boricean Cosmin, Calinic Sabin, Grüman RóbertCsongor, Lukács László, Morar Cătălin-George, Orbán Miklós, Pethő István și Teacă
Florentina.
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 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, iar
proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, au fost avizate de cele șase comisii de
specialitate.
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Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la
Contractul de asociere încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna
și Comuna Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș.
2.
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului
identificat prin Cartea Funciară nr. 25973 Ghelința.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
23 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 înscris:
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018;
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna
pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC
„Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de
Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de
Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate
de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale
Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile
Diviziei B)”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul
de asociere încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și
Comuna Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș.
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin
Cartea Funciară nr. 25973 Ghelința.
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?
23 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
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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 funcție, cu excepţia proiectului de hotărâre de la
punctul 2 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la
şedinţă.
– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 4 este necesar votul a
2/3 al consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2018;
Vă informez, că din rectificarea bugetară am primit 2,5 milioane de lei pentru
Programul lapte-corn pentru anul școlar 2018-2019 și 73 de mii de lei pentru finanțarea
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul
special.
Sunt trei cale, în trei orașe, cu cerințe speciale care sunt finanțate de Consiliul
Județean.
Este vorba despre Școala Gimnazială Gaál Mózes din Baraolt, Școala Generală
Turóczi Mózes din Tg. Secuiesc și Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Sf. Gheorghe.
Pentru unitatea administrativ-teritorială Județul Covasna am primit 278 de mii
de lei grei.
Asta este rectificarea bugetară din partea Guvernului.
Sincer, m-am uitat pe lista județelor din țară și suntem la mijloc, deci nu pot să
mă plâng că suntem discriminate, nu suntem discriminați.
Eu cred că aproape toate consiliile județene, toate consiliile locale suntem
discriminate.
Nu am găsit logica împărțirii sumelor în această rectificare bugetară, nu numai
eu dar nici domnul director n-a putut identifica logica împărțirii.
Lucru cel mai dureros este că, din păcate, sunt mai multe comune de la care au
fost luate sume.
Vă prezint lista comunelor de unde au luat, deci nu au dat:
Comuna Chichiș -15 mii de lei, Ghelința -8 mii de lei, Lemnia -14 mii de lei,
Ojdula -167 mii de lei, Ozun -77 de mii de lei, Poian -129 de mii de lei, Turia -97 de mii
de lei, Valea Crișului -8 mii de lei, Vârghiș -6 mii de lei, Zagon -54 de mii de lei, Zăbala 8 mii de lei, Valea Mare 0 deci nici n-au luat și nici n-au dat, Dalnic -59 de mii de lei,
Micfalău -12 de mii de lei.
Singura problemă este, cum v-am spus, că n-am putut identifica logica după care
s-a rectificat acest buget și au luat bani, mai ales de acolo unde au avut depozite, unde
s-au gândit la investiții și la cote parte la investiții.
S-au uitat pe conturile bancare, câți bani au în cont.
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Deci cei care au fost bun gospodari, s-au gândit la investiții și au economisit
bani de acolo au fost luate bani.
Legea bugetului spune foarte clar, prioritar este plata salariilor, dar atunci când
acest lucru a fost formulat, bugetul avea două capitole: capitolul dezvoltare și capitolul
funcționare. Între aceste două capitole nu exista posibilitatea de a vira banii.
Însă: după ce ne au luat banii de la investiții, au modificat cu o ordonanță de
urgență Legea bugetului de stat pe anul 2018, în sensul că pentru salarii se pot vira bani
se la capitolul investiții.
Prioritar fiind plata salariilor, a trebuit să virăm bani, atât noi cât și alții, de la
capitolul investiții.
Deci, ne au jupuit de două ori.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nagy Iosif: S-a făcut, sau se poate face o analiză, câte din UAT-urile pe care le ați
enumerat au împrumuturi de la trezorerie?
Cei care au împrumuturi de la bănci sau de la trezorerie nu pățesc așa și ar fi mai
oportun să lucrezi cu credite din care să faci investițiile respective și așa nu-ți pot lua
banii.
Tamás Sándor: Nu avem asemenea situație, dar putem avea pentru ședința
următoare.
Îl rog pe domnul director să facem o analiză în acest sens, până la ședința
următoare.
E o problemă a viziunii.
Noi la Consiliul Județean avem viziune pe termen lung, desigur ne interesează și
data alegerilor, pentru că în urma alegerilor prim posibilitatea de a continua lucrurile
începute sau investițiile, dar la programe avem o viziune pe termen lung, indiferent
când sunt alegerile.
Din păcate, cei din București au o viziune foarte scurtă, de la o zi la alta, se vede
foarte clar, indiferent de coloratură politică.
Nu vreau să supăr pe nimeni, dar simțim acest lucru, ceea ce nu e bine.
Dacă mai sunt întrebări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Benedek Erika: Sunt angajata Școlii Gimnaziale Gaál Mózes din Baraolt, pot
participa la vot?
Tamás Sándor: Aceste fonduri sunt pentru cheltuielile de funcționare ale claselor
special, mai exact instituția noastră subordonată a primit aceste fonduri, eu am
prezentat doar care sunt acele trei școli în care sunt clase cu învățământ special.
Eu zic că puteți vota.
Varga Zoltán: Asta depinde ca cei de ANI cum vor interpreta situația.
Eu spus ca din precauție să nu participați la vot.
Benedek Erika: Bine, atunci nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Nu mi se pare normal, dar va fi mai bine așa.
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Cine este pentru?
22 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot doamna consilier Benedek Erika, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI
SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon
competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa
României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe
de vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă
(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”;
Este vorba despre un program finanțat, conform legislației în vigoare, și anume
Legea educației fizice și sportului.
Documentația de solicitare a finanțării din partea ACS SEPSI SIC a fost
înregistrată la Consiliul Județean și a fost analizat din punct de vedere al eligibilității de
către cele două comisii ale Consiliului Județean și Consiliului Local Sf. Gheorghe.
Propunem alocare sumei de 1,5 milioane de lei din bugetul Județului Covasna
pentru participarea Sepsi Sic la toate competițiile oficiale ale Federației Române de
Baschet și FIBA, sezonul competițional 2018-2019, juniori și seniori.
Această sumă se va împărții în două părți, pentru anul 2018- 686 de mii de lei, iar
pentru anul 2019 – 890 de mii de lei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Fazakas Péter: Suma de 80-90 de mii de lei care au primit data trecută se scade
din această sumă?
Tamás Sándor: Nu, atunci era vorba de cotizația anuală.
Ambrus József: Domnule președinte, eu nu voi participa nici la deliberare și nici
la vot.
Lénárt Adolf: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-
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(Nu au participat la vot domnii consilieri, Ambrus József și Lénárt Adolf,
conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de asociere încheiat între
Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Comuna Malnaș, prin Consiliul
Local al Comunei Malnaș;
Așa cum v-am arătat, este o oportunitate, o posibilitate de finanțare din partea
Guvernului României, care a deschis participare la proiecte PNDL etapa II până pe 8
octombrie 2018, iar Școala Populară de Arte și Meserii intenționează să acrediteze
cursuri de inițiere și de specializare în domeniului balneoturismului și/sau a turismului
wellness, având în vedere faptul că în ultimii ani s-au înmulțit locațiile și serviciile
privind turismul balneoclimateric în județul nostru și am putea să accesăm fonduri
pentru reconstruirea imobilului din Malnaș cu acest scop.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
reglementarea situației juridice a terenului identificat prin Cartea Funciară nr. 25973
Ghelința.
Așa cum v-am spus, este vorba despere o suprafață de 32 mii de m2 având
lungimea de 2,8 km, reprezentând momentan stradă comunală în Ghelința, care de fapt
este prelungirea drumului județean.
Cu această mișcare prelungim drumul județean, dar este și logic acest lucru,
pentru că în capătul drumului județean este o stradă comunală care nu duce nicăieri.
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 pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Încă o dată, doresc să vă informez, că ședința ordinară pe luna septembrie vom
avea în data de 26 septembrie, miercuri, ora 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.

Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

