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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 6 decembrie 2018, ora 12,00

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 06
decembrie 2018, 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. 318 /5 decembrie 2018,
consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 98/S/5 decembrie 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 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie.
Lipsesc consilierii: Calinic Sabin, Dimény György, Grüman Róbert-Csongor, Keresztely Irma,
Lukács László și Orbán Miklós.
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 și proiectele de
hotărâri, înaintea ședinței, a fost avizat de cele șase comisii de specialitate.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugată a cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
pentru finanțarea cheltuielilor privind Programul pentru școli al României;
2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
110/2018 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în
administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2018-2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării situației juridice a imobilului situat în
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1, Județul Covasna.
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
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Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
25 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 proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi la primul punct
este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție,
- – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă,
– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 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
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adăugată a cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pentru finanțarea cheltuielilor
privind Programul pentru școli al României;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi ”pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 110/2018 privind încadrarea pe niveluri de
viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru
perioada de iarnă 2018-2019;
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?

25 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 25 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
modificării situației juridice a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr.
1, Județul 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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi ”pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Balázs Jozsef-Attila: Am fost căutat de părinții copiilor care învață patinaj artistic.
Este de știut faptul că există o echipă formată din concurenți cu 23 de copii și este școala
de patinaj artistic care funcționează cu 17 copii, acest număr aproape coincide cu numărul
jucătorilor de hochei din Tg. Secuiesc.
Antrenorul echipei de patinaj artistic a fost antrenorul secund al echipei Serbiei, deci
avem mare noroc că avem un asemenea antrenor.
Anul trecut echipa de patinaj artistic a câștigat locul I. pe țară și au primit în bonus
posibilitatea de a participa la un cantonament, dar din lipsa banilor n-au putut participa la acest
cantonament, unde cei care au fost calificați la locul II și III au participat, fiind vorba de echipe
din București care au bani.
Problema lor este că au bani pentru închirierea patinoarului până la sfârșitul anului. Ei
au nevoie de 25 de ore de antrenament/lună ceea ce este destul de mult, se țin antrenamente
timp de 5 luni, ceea ce însemnă 125 de ore pentru care chiria costă 25 de mii de lei.
Orașul Tg. Secuiesc nu are echipe cu succes de fotbal, de baschet etc., hocheiștii se duc la
Brașov sau la Miercurea Ciuc și după rezultatul acestei echipe credem că merită sprijinit această
echipă.
Rugămintea mea și a părinților este dacă puteți ajuta printr-un un proiect sau prin alte
posibilități această echipă, care are un viitor și s-ar putea ca peste 4 ani să ne bucurăm de faptul
că o echipă din Secuime a ajuns la concursul European.
Tamás Sándor: În cazul ședințelor extraordinare nu avem pe ordinea de punctul
Diverse unde se pot discuta asemenea probleme.
Cu toate aceste v-am ascultat problema, dar în momentul de față nu există proiect prin
care să putem finanța.
În cursul anului am avut programul de finanțare a programelor sportive și o să avem și
anul viitor.
La începutul anului curent, am avut o discuție cu domnul primar, cu conducerea KSE
Târgu Secuiesc, unde am explicat posibilitățile de finanțare a programelor sportive, la fel o să
procedăm și la începutul anului 2019 când o să explicăm posibilitățile de finanțarea tuturor
secțiilor din KSE Tg. Secuiesc.
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Balázs
Jozsef-Attila:
Eu
m-am documentat și am aflat că numărul copiilor
înscriși la patinaj artistic coincide cu numărul copiilor înscriși la hochei și echipa hochei a primit
o finanțare de 50 mii de lei, iar echipa de patinaj artistic a fost finanțat cu 16 de mii de lei.
Am căutat posibilități de finanțare și am găsit un program al Consiliului Județean
Covasna din anul 2017, unde nu de mult a depus un proiect echipa din Păpăuți și ne am gândit
dacă se poate să depunem și noi o documentație pentru finanțare.
Henning László-János: Nimeni nu va primi în anul acesta finanțare, nici Păpăuți.
Tamás Sándor: Anul acesta nu mai avem posibilitate.
În luna ianuarie vom discuta din nou cu domnul Primar, cu conducerea KSE și cu
conducătorii fiecărei secții.
Balázs Jozsef-Attila: Atunci am primit promisiunea?
Tamás Sándor: Trebuie să-i spuneți să depună cerere și împreună cu ei și cu domnul
Primar, în luna ianuarie vom planifica finanțarea.
Fazakas Péter: Eu așa am observat, că în cadrul clubului această secție este cam ignorat
și dacă se poate să primească finanțare cu destinație.
Tamás Sándor: Am înțeles cele spuse o să vedem în luna ianuarie ce putem face.
Balázs Jozsef-Attila: Trebuie să luăm în calcul că această echipă a câștigat primul loc pe
țară.
Tamás Sándor: Bineînțeles, dar este necesar și sprijinul consiliului local.
N-o să încheiem contracte speciale și separate, ci discutăm cu KSE și cu domnul Primar
pentru că ei trebuie să spună care este direcția pentru sport în oraș.
Dacă ei decid o direcție și zic că sunt 3 secții de finanțat atunci vom vorbi și cu
conducătorii acelor 3 trei secții și venim în sprijinul lor.
În ianuarie 2019 vom discuta acest aspect la Tg. Secuiesc.
Vă mulțumesc.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

