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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 10 octombrie 2013, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Înainte de a deschide şedinţa noastră de astăzi, ţin să vă anunţ, că domnul Fekete 

Carol, consilier judeţean, aflat la al doilea mandat, a decedat marţi. Astăzi, de la orele 

14,00 va avea loc înmormântarea la Petriceni. 

În amintirea domniei sale vă rog să păstrăm un moment de reculegere. 

(Plenul se ridică în picioare. ) 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 10 octombrie 2013, ora 10,00 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. 206/08 octombrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 156/S/08 octombrie 2013. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós-Levente, Dezső Csongor-Attila, Fekete Carol, 

Henning László János, Keresztely Irma, Moroianu Ioan, Nagy Iosif, Radu Iosif şi Tompa 

György.  

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. Ambrus Attila – director executiv,Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Covasna; 

- 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, 

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.  
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Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa 

Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi 

Mestecănişul de la Reci”; 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi, 

prezentat mai înainte. 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 

 

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 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea 

elaborării proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării acţiunilor din cadrul Programului 

„Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct”, pe anul 2014; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate 

de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al 

ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, 

Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad 

Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”; 

 

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? 22 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: 
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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 funcţie (16).  

 

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 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2014 şi a 

estimărilor pentru anii 2015-2017; 

 

Este prezent domnul Ambrus Attila, directorul Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice Covasna şi îl rog să ne prezinte în câteva fraze despre ce urmează să decidem.  

Ambrus Attila: Ca fiecare proiect de buget şi acesta este o estimare pe anul viitor 

la care, din păcate, regulile sunt bine stabilite în prevederi bugetare, adică nu depinde 

în mare parte de dumneavoastră şi nici de Direcţia Generală a Finanţelor. 

După cum am studiat proiectul pentru anul viitor din cote defalcate pentru 

Consiliul Judeţean Covasna este cu 8 milioane mai puţin decât pe acest an.  

Este o previziune, o estimare şi după calculele mele, care reflectă realitatea, avem 

o creştere la încasare TVA în judeţul Covasna, cca. 4,7 % până acum în anul 2013 în 

comparaţie cu anul 2012, procent care este mai mare decât creşterea economică, pe ţară, 

declarată la nivelul Guvernului. 

Asta însemnă că anul viitor nu o să avem o descreştere ci o să avem o creştere a 

cotei defalcate din TVA. 

Minusul asta de 8 milioane este prevăzut numai în proiect şi dacă nu se schimbă 

modalitatea de stabilire a cotelor defalcate, adică procentual, atunci în realitate vor fi 

creşteri.  

Fiindcă proiectului bugetului de stat se face pentru anul viitor asta însemnă că 

aproximativ aşa va fi.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Benedek Erika: Atribuţia Consiliului Judeţean Covasna este împărţirea cotei de 

20% din TVA şi care are scopul de echilibrarea bugetelor.  

Ambrus Attila: Asta este numai o propunere şi nu este obligatorie.  

Benedek Erika: Aş dori să aflu care au fost criteriile după care s-a făcut 

împărţirea? Nu văd bugetul consiliilor locale şi nu pot compara dacă într-adevăr este 

vorba de echilibrare pe de o parte, pe de altă parte, după cum văd, acele consilii locale 

care au un buget mare primesc sume mari iar care au bugetul mai mic primesc sume 



 4 

mai mici şi aşa am văzut că la dezvoltarea infrastructurii acele comune primesc sume 

mari la care proiectele de dezvoltarea infrastructurii sunt în faza finală. 

Deci eu n-aş spune că este vorba de echilibrare.  

Tamás Sándor: Având în vedere că este vorba de o estimare şi că am avut la 

dispoziţie aproximativ o zi pentru întocmirea materialului, am avut la bază procentul 

din luna februarie când a fost aprobat bugetul pentru acest an.  

Trebuie să vă amintesc că bugetul pentru anul 2013 a fost votat cu unanimitate 

de voturi şi acest buget a stat la baza estimărilor pentru anul viitor şi care a fost 

diminuat cu procentul de diminuare transmis de Ministerul Finanţelor. 

Anul viitor, sau sper că va fi anul acesta când o să adoptăm bugetul Consiliului 

Judeţean şi o să avem posibilitatea de a împărţii procentul de 20%, o să avem în vedere 

toate proiectele de investiţii, o să invităm la discuţii toţi primarii din judeţ, o să fie 

discutat în toate comisiile de specialitate şi numai după aceea va ajunge hotărârea în 

faţa plenului Consiliului Judeţean. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Cziprián-Kovács Loránd: Primăriile vă comunică execuţiile bugetare? 

Tamás Sándor: Nu am cunoştinţă de aşa ceva. 

Vass István: Noi la fiecare sfârşit de lună, primim de la Administraţia Financiară, 

execuţia bugetelor. 

Oficial nu au obligaţia de a ne transmită, dar noi colaborăm cu Administraţia 

Financiară şi de acolo primim aceste date. 

Cziprián-Kovács Loránd: Deci nu aveţi o comunicare directă cu primăriile din 

judeţ ca să vă transmită execuţia bugetelor. 

Tamás Sándor: Nu sunt obligaţi să ne transmită. Au obligaţia să transmită 

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

Ferencz Lajos: prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra?  3 voturi (Bedő Zoltán, Benedek Erika şi Szakács Zoltán) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru” şi 3 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanţării acţiunilor din cadrul Programului „Reţeaua Centrelor de 

Informare Europe Direct”, pe anul 2014; 
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Europe Direct este o entitate care funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna şi proiectul depus de ei a fost declarat eligibil de către Comisia Europeană. 

Acest proiect va funcţiona încă cinci ani, la care contribuţia Uniunii Europene 

este de 50% iar contribuţia Consiliului Judeţean este tot de 50%.  

Valoarea costurilor totale eligibile de funcţionare a Centrului Europe Direct – 

Sfântu Gheorghe pe anul 2014 este de 36.800 Euro din care contribuţia financiară 

proprie a Consiliului Judeţean Covasna este de 18.400 Euro. 

Ca să putem pune în practică proiectul în anul 2014 este necesar să adoptăm o 

hotărâre în acest sens. 

Suma de altfel a fost cuprinsă în bugetul Consiliului Judeţean Covasna.  

Dacă sunt intervenţii? 

Nu sunt. 

 

Rog pe domnul consilier Tóth Szabolcs Barnabás să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Compartimentului relaţii 

externe, mass-media – Centrul de informare Europe Direct. 

Tóth Szabolcs Barnabás: prezintă materialul. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Bedő Zoltán: Aş dorii ca domnul Tóth să ne prezinte activitatea Centrului de 

informare Europe Direct. 

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului Tóth Szabolcs Barnabás. 

Tóth Szabolcs Barnabás: Anul trecut am câştigat, pentru cinci ani, proiectul 

Europe Direct. Scopul principal al proiectului este informarea publicului general şi a 

grupurilor ţintă specifice din judeţ, despre Uniunea Europeană şi despre programele 

care se desfăşară şi derulează în cadrul Uniunii Europene. 

Grupul nostru ţintă specific la care ajungem în fiecare an prin activităţile noastre 

sunt tinerii. 

Astfel, pentru ei organizăm în fiecare an activităţi specifice cu ocazia ziua 

Europei, n data de 9 mai şi cu ocazia zilei limbilor Europene în luna septembrie. 

Pentru publicul larg din judeţul Covasna organizăm anual „Săptămâna 

mobilităţii Europene”. Anul acesta am încercat să mobilizăm în fiecare oraş cetăţenii să 

lase acasă maşinile şi să folosească mijloacele de transport mai neconvenţionale şi care 

nu poluează aerul.  

Cum am menţionat, organizăm competiţii pentru elevi, în care încercăm să 

implicăm şi judeţele înfrăţite prin acele birouri care funcţionează în judeţele înfrăţite. 

Ca publicaţii, în fiecare an conform tematicii anului respectiv, publicăm broşuri, 

pliante, publicaţii de o amploare mai mică. 

Funcţionează şi site-ul web al Centrului, care este actualizat săptămânal cu 

informaţii noi, preluate sau scrise de angajaţii Centrului. 

Informarea de bază care se desfăşoară în Centru este permanentă în timpul 

săptămânii între orele 8-16 şi bine înţeles când participăm cu standuri la evenimente 

speciale în judeţ la zilele oraşului sau alte evenimente, informarea publicului se 

desfăşoară şi la aceste standuri.  
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Avem relaţii permanente cu mass- media, legat de evenimentele noastre şi de 

acele evenimente care au sens de a fi publicate, trimitem publicaţii/ comunicate mass-

mediei locale/judeţene.  

În mare cam acestea sunt activităţile noastre.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

În legătură cu cele prezentate de domnul Tóth Szabolcs Barnabás aş dori să vă 

aduc la cunoştinţă că în anul 2011, care a fost şi anul voluntariatului, chiar dânsul a scos 

cartea „Trecutul şi prezentul pompieratului voluntar din judeţul Covasna”, dânsul este 

şi cercetător şi istoric. 

Pentru proxima şedinţă o să vă aduc pentru fiecare câte un exemplar din această 

carte. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Bedő Zoltán: Această sumă este contribuţia noastră pe cinci ani? 

Tamás Sándor: Este pe anul 2014 şi în fiecare an va fi aproximativ atât. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate 

Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa 

Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la 

Reci”; 

 

Rog pe domnul Papucs András şef birou să prezinte Expunerea de motive a 

preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Centrului Judeţean pentru Protecţia 

Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont. 

Papucs András: prezintă materialul.  

 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

Înainte de a închide şedinţa aş dori să întreb cine sunt vizitatorii noştri? 

Cziprián-Kovács Loránd: Sunt studenţii anului I. de la Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi ale Comunicării. 

Tamás Sándor: Am văzut că este vorba de un grup organizat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Aş dorii să vă informez că şedinţa ordinară pe luna octombrie va avea loc în data 

de 31 octombrie 2013, ora 12,00.  

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


