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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

on-line pe platforma ZOOM, din data de 13 ianuarie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Salut, atât consilierii județeni, cât și publicul care ne urmărește live pe facebook. 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 13 ianuarie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 179 alin. (6), raportat la art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (5) lit. a), a1) și a2), din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 7/07 ianuarie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

1/S/07 ianuarie 2022. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul general al județului să ne prezinte 

prezența.  

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră extraordinară de 

astăzi, sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, din cei 30 în funcție, lipsește domnul 

consilier Csáki Attila, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total sunt 30 cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie, 

drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitați participă:  

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Dintre punctele de pe proiectul ordinii de zi, cel mai important fiind primul punct cu 

privire la repartizarea sumelor pentru susținerea dezvoltării localităților din județ. 

Pe lângă orașe avem un sistem de dezvoltare pentru localități rurale și obiectivul 

nostru este de a consolida comunitățile rurale, de a face mai atractive satele din județul 

nostru, iar Consiliul Județean Covasna are la dispoziție în acest an aproape 33 de milioane 

de lei. 
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Aceste sume pe care la vom vota, vor fi destinate în primul rând pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală, la inițiative locale, precum și la cofinanțare programelor 

naționale la care participă diferite comunități locale.  

Vă informez că în prealabil am discutat aceste repartizări, atât cu consilierii județeni, 

cât și cu toți primarii din județ.  

 

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 rog să fiți de acord cu completarea  

proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și anume: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a sumei de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2023-2025, 

respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, precum și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiţia “Construire 

clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe, județul Covasna”. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în limita 

sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului 

local pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local în anul 2022 și aprobarea programului provizoriu de investiții pe 

anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumei de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2023-2025, 

respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, precum și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru investiţia “Construire clădire boli 
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pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe, județul Covasna”. 

 

Menționez că proiectele de hotărâri a fost prezentate în comisiile de specialitate. 

 

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. 228 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 de pe ordinea de zi, este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 4 este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

 

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 6% din impozitul pe venit estimat 

a se încasa la bugetul de stat în limita sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 

32,994 mii de lei care este la dispoziția Consiliului Județean Covasna. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru acoperirea temporară a 
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golurilor de casă a secțiunii de dezvoltare a bugetului local în anul 2022 și aprobarea 

programului provizoriu de investiții pe anul 2022; 

 

Este vorba despre perioada până vom adopta bugetul pe anul 2022, însă suntem 

nevoiți de a onora câteva facturi emise în luna decembrie pentru lucrările efectuate în 

luna noiembrie și pentru acest lucru avem nevoie de aprobarea plenului Consiliului 

Județean Covasna. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 cu privire la 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 14% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate 

pentru anii 2023-2025, respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-

2025; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 privind 

aprobarea devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru investiţia “Construire clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, județul Covasna”; 

 

Cum v-am spus, este vorba despre reactualizarea devizului general, deoarece s-

au scumpit semnificativ materialele de construcții. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Cel mai probabil pe data de 27 ianuarie 2022, ora 12,00 vom avea următoarea ședință 

care va fi ședință ordinară. 

Vă doresc un an plin de împliniri și mai ales sănătate! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


