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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 8 ianuarie 2019, ora 12,00

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 08
ianuarie 2019, 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. 1/4 ianuarie 2019, consilierii
judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 2/S/4 ianuarie 2019.
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 consilierii: Balázs Jozsef-Atila, Calinic Sabin, Cseh Csaba, Gál Károly, Keresztely Irma,
Morar Cătălin-George, Nagy Iosif și Oltean Csongor.
Domnul Morar încă nu a pierdut calitatea de consilier județean.
La prima ședință ordinară se va vacanta postul.
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. Könczei Csaba – director, Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna;

-

reprezentanţii mass-media.

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna;

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.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag de pe
proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 6, și anume:
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru
anul fiscal 2019, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art.
83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
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1.

2.

3.

4.

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul
bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare a
bugetului local pe anul 2018;
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare
a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare și dezvoltare a bugetului
local în anul 2019;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Extinderea unității de primire
urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în parteneriat cu
Asociația Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă și Asociația pentru Inovare Socială cu
proiectul „Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea intreprinderilor sociale auto
– sustenabile” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa
prioritară 4 – incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16:
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră
auto – sustenabilă;
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 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.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de
funcționare și dezvoltare a bugetului local pe 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?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile al anilor
precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe 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?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru acoperirea temporară a golurilor de
casă a secțiunii de funcționare și dezvoltare a bugetului local în anul 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?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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 aprobarea
proiectului cu titlul ,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces
ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Județului Covasna, în parteneriat cu Asociația Centrul de Resurse pentru
Cetățenie Activă și Asociația pentru Inovare Socială cu proiectul „Social Economy Start Up –
Sprijin pentru înființarea intreprinderilor sociale auto – sustenabile” în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 4 – incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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.
Doresc să vă informez că ședința ordinară pe luna ianuarie va avea loc în data de 23
ianuarie 2019, ora 12,00, va fi miercuri pentru că 24 ianuarie e zi liberă, ședințele comisiilor de
specialitate, probabil vom avea pe data de 22 ianuarie.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

