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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 22 martie 2019, ora 13,00

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 22
martie 2019, ora 13,00 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. 151/20 martie 2019, consilierii
judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 28/S/20 martie 2019.
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 23 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii: Calinic Sabin, Cseh Csaba, Deaconu Ion, Floroian Stelian-Olimpiu,
Keresztely Irma, Klárik Attila, Lukács László și Tóth Zoltán.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
Cu permisiunea Dumneavoastră eu mă retrag, pentru că trebuie să mă duc la cununie
de unde nu aș dori să întârzii.
Îl rog pe domnul vicepreședinte Henning László-János să conducă ședința până la
sfârșit.
(De la această fază la ședință sunt prezenți 22 de consilieri județeni.)
Henning László-János- Vicepreședintele Consiliului Judeţean Covasna:
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu
participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului domnul
director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i
revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, 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 materialele şedinţei de astăzi și proiectele de
hotărâri, înaintea ședinței, au fost avizate de comisiile de specialitate.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, vă rog să fiți de acord cu completarea
proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și anume:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe
anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022.
2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cote
de 17,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 pentru
echilibrarea bugetelor locale, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022, respectiv a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și a estimărilor cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anii 2020-2022.
Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
21 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”s-a aprobat propunerea domnului
vicepreeședinte.
(Nu a participat la vot domnul consilier Pethő István.)

1.

2.

3.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de
7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 în limita
sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cote de
17,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 pentru
echilibrarea bugetelor locale, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022, respectiv a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și a
estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022;
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și
estimările pentru anii 2020-2022.
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?
21 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei
de astăzi.
(Nu a participat la vot domnul consilier Pethő István.)
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
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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 cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a
se încasa la bugetul de stat în anul 2019 în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la
dispoziția Consiliului Județean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea formulată în ședința comisiilor de
specialitate.
Cine este pentru?
21 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
(Nu a participat la vot domnul consilier Pethő István.)
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cote de 17,5% din impozitul pe venit estimat a
se încasa la bugetul de stat în anul 2019 pentru echilibrarea bugetelor locale, a estimărilor sumei
de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii
2020-2022, respectiv a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2019 și a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
(Nu a participat la vot domnul consilier Pethő István.)
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

4

Vă consult, dacă în legătură
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

cu materialele

prezentate

aveţi

completări,

Cine este pentru?
21 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
(Nu a participat la vot domnul consilier Pethő István.)
Nagy Iosif: Noroc că domnul președinte în ședința comisiilor de specialitate a prezentat
materialele, așa cunoaștem și sumele și știm despre ce este vorba, pentru că nu am primit nici
materialele ședinței și nici proiectul ordinii de zi.
Henning László-János: Nu ați primit ordinea de zi?
Nagy Iosif: Nu și nici materialele.
Henning László-János: Ne pare rău.
Ambrus József: Unii au primit, alții nu.
Nagy Iosif: Pentru viitor doresc să vă atrag atenția.
Henning László-János: S-a întâmplat ceva pe parte de internet.
Trebuie să discutăm cu informaticienii să vedem ce s-a întâmplat și să remediem
problema.
Sztakics István Attila: Am expediat e-mailul cu linkul și cu parola.
Henning László-János: Unii au primit, alții n-au primit, trebuie să vedem ce s-a
întâmplat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

p. Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

SZTAKICS István Attila
Director executiv

