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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 13 iunie 2016, ora 10,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Vă mulțumesc că ați acceptat invitația pentru această ședință extraordinară. 

Doresc să vă informez, că am convocat această ședință în legătură cu două 

probleme urgente. 

Primul este o rectificare de buget, pentru că dorim să construim din temelii 

drumul județean între Angheluș-Pădureni-Moacșa și trebuie să alocăm suma de 150 mii 

de lei pentru a porni proiectarea și toată procedura pentru această lucrare.  

A doua problemă se referă la o proprietate a noastă, care este comună cu 

Comuna Bodoc și este în satul Olteni. 

Am făcut o împărțire a terenului respectiv ceea ce înseamnă teren agricol, 

fâneață, grădină solicităm acordul dumneavoastră, pentru a da în folosința Comunei 

Bodoc pentru o perioadă de 1 an. 

Între timp domnul primar al Comunei a cumpărat 100 de puieți de pomi 

fructiferi și terenul respectiv trebuie cosit, trebuie gospodărit. 

Din totalitatea terenurilor de 10 ha, 6,3 ha este teren agricol, fâneață, pădure și o 

grădină mare, care trebuie gospodărită, să nu o lăsăm în paragină. 

Acestea sunt cele două probleme pentru care am convocat această ședință 

extraordinară. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 13 iunie 2016, 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. 129/10 iunie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 52/S/10 iunie 2016. 

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

locale „Mesagerul 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 22 de consilieri judeţeni din cei 29 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós-Levente, Calinic Sabin, Cziprián-Kovács 

Lóránd, Dimény György, Fülöp Csaba, Opra-Béni Béla și Tóth Zoltán. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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: 
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- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 mai 2016, a fost făcut public, a 

putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 26 mai 2016.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi, iar 

materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean 

Covasna. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea partajării folosinței asupra unui teren aflat în 

proprietatea comună a Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în favoarea 

Comunei Bodoc.  

 

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 

http://www.cjcv.ro/
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anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 1 de pe ordinea de 

zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2016; 

 

Așa cu v-am spus, este vorba de modernizare DJ 121A între Km 28-42, pentru 

care propunem o suma de 150 mii de lei pentru servicii de proiectare, Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiectul tehnic  și Detalii de Execuție. 

Deci, pornirea tuturor procedurilor pentru construirea acestui drum județean. 

 

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. 

(A venit domnul consilier Dimény György, de la această fază a ședinței sunt 

prezenți 23 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.) 

 

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

aprobarea partajării folosinței asupra unui teren aflat în proprietatea comună a 

Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în favoarea Comunei Bodoc; 

 

În anexa nr. 2 avem și un Act de partaj voluntar de folosință între cele două 

instituții și desigur avem și un extras Carte Funciară pentru informare cu numere 

cadastrale și topografice ale imobilelor din proprietatea noastră. 

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: În legătură cu acest Act de partaj, aș dori să observați că în 

contract apare la semnatari și domnul director executiv Veres János, cum este și firesc, 

însă în partea dispozitivă a proiectului de hotărâre acest lucru s-a omis, deci la art. 2 

alin. (2) scrie că se „Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Covasna pentru 

semnarea actului de partaj.” 
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Rog să fiți de acord, să fie corectată această omisiune și la art. 2 alin. (2) să fie 

„Se împuternicesc domnii Tamás Sándor-Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Veres János-director executiv al Direcției Economice pentru semnarea actului de partaj 

voluntar de folosință.” 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Este absolut pertinent propunerea domnului secretar. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de domnul secretar 

al județului.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă. 

 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Doresc să informez, că noul consiliu pentru validarea mandatelor, va fi convocat 

probabil pentru săptămâna viitoare. 

Convocarea se va face de domnul prefect, după ce se validează la nivel național 

toate rezultatele alegerilor și rapoartele financiare ale formațiunilor politice, dar vom 

anunța din timp pe cei vizați. 

Varga Zoltán: Foarte respectuos, aș dori să informez consilierii județeni încă în 

funcție, că termenul de depunere a Declarațiilor de avere și de interese, pe anul 2015, 

expiră la 15 iunie. 

Dumneavoastră indiferent dacă ați fost reales sau nu, trebuie să depuneți o nouă 

declarație la sfârșitul mandatului, adică pentru perioada 1 ianuari-15 iunie 2016.  

Consilierii nou aleși, chiar dacă au depus declarații pentru vechiul mandat, 

trebuie să depună declarații și pentru noul mandat. 

Deci, cei care au fost realeși trebuie să depună trei declarații de avere, adică 

pentru anul 2015, la sfârșitul mandatului și la începutul mandatului. 

Cei care n-au fost realeși depun numai pentru anul 2015 și pentru sfârșitul 

mandatului. 

Termenul de depunere a declarațiilor la sfârșit de mandat este 30 de zile de la 

data încetării mandatului, iar pentru cei realeși este 30 de zile de la validarea 

mandatului. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

Stimaţi consilieri. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


