
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 aprilie 2009, ora 

10,00. 
 

 

Dl. Henning László-János: Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor lipseşte din localitate, fiind plecat 

într-o delegaţie oficială, lucrările şedinţei extraordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu 

prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca vicepreşedinte 

desemnat în condiţiile art. 101 din aceeaşi lege. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 29 aprilie 2009, ora 08,00 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. 61 /28 aprilie 

2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 199/S/28 aprilie 2009. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de Covasna” şi 

„Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, 

fiind prezenţi, dl secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Vicepreşedinte sunt prezenţi, 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Calinic Sabin, Joós Ştefan-Leontin, Solomon Ioan şi Demeter László, respectiv cum aţi anunţat şi la începutul şedinţei 

lipseşte preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, dl. Tamás Sándor.  

Henning László-János: Drept urmare 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 secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format electronic au 

putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Promisiunii bilaterale de vânzare –cumpărare  a unor terenuri, încheiată 

sub formă autentică, necesare asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul -

Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-

Sîntionlunca”-  în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul – Realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4.; 

 

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? 26 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 de la primul punct de pe ordinea de zi, este necesar votul a două treimi 

din numărul total al consilierilor în funcţie.(21) 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul doi de pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 



La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea Promisiunii bilaterale de 

vânzare –cumpărare  a unor terenuri, încheiată sub formă autentică, necesare asigurării locaţiei pentru participarea 

Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul - Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci 

şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-  în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

 

 Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui şi Proiectul 

de hotărâre, preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 

Varga Zoltán: Ieri, când am discutat acest punct de pe ordinea de zi, au lipsit consilierii din fracţiunea PCM-MPP 

şi ţin să informez pe aceşti consilieri că s-a aprobat de plen, ca proiectul de hotărâre să fie completat cu încă un articol faţă de 

cel care a fot prezentat în şedinţele comisiilor de specialitate. Deci se va introduce ca art. 1 următorul text: „Se însuşeşte 

raportul de evaluare întocmit de S.C. Novitas S.R.L., nr. 2591/2009, prevăzut în anexa nr. 1”, iar  celelalte articole vor fi 

renumerotate în mod corespunzător.  

Deci urmează ca şi raportul de evaluare să facă parte integrantă din hotărâre, pentru că aceasta a stat la baza 

negocierii prin care s-a stabilit preţul care este trecut în promisiunea de vânzare.  

Dacă sunteţi de acord, urmează să votaţi cu această completare proiectul de hotărâre.  

Henning László-János: Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma completată.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma completată.  

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

Proiectul – Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-

Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 

4.; 

 

Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui şi Proiectul 

de hotărâre, preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 

Demeter János: La art. 2 punctul nr. 2 este stipulat că bugetul proiectului este de 2.699.410 euro. Această sumă s-a 

micşorat puţin şi suma finală este de 2.335.024 euro. 

Varga Zoltán: În studiul de fezabilitate este trecut că valoarea totală a proiectului este de 11.445, 51 de lei socotit la 

un curs de 4,2329 lei pentru un euro, atunci cum reiese o altă sumă? 

Papucs András: În valoarea proiectului nu trebuie inclus achiziţionarea terenului pentru că nu este eligibil, deci 

contravaloarea terenului nu putem să solicităm de la finanţator.  

Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre este trecut bugetul total al proiectului cu menţiunea că toate cheltuielile 

eligibile vor fi suportate de finanţator.  

La pagina 11 al Studiului de fezabilitate este trecut că „Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:  

Valoarea totală, inclusiv TVA este 11.445,51 mii lei din care construcţii montaj 7.784,56 mii lei.”. La eşalonarea 

investiţiei la anul 2009 este trecut şi contribuţia noastră în valoare de 430 mii lei.  

Biró Dónát: În devizul general sunt cuprinse toate cheltuielile legate de realizarea acestui proiect, inclusiv 

achiziţionarea terenului.  

Domnul secretar are dreptate. Nu trebuie modificat valoarea proiectului. Indicatorii sunt o problemă şi cheltuielile 

eligibile sau neeligibile sunt o altă problemă.  

Henning László-János: Deci, rămâne valoarea iniţială.  

Rog pe domnul secretar să prezinte proiectul de hotărâre. 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Henning László-János: Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 



 

În urma supunerii la vot, cu 26 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. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 

 


