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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data 

de 5 decembrie 2016, ora 13,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 5 

decembrie 2016, 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. 293/ 29 noiembrie 2016, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 102 /S/ 29 noiembrie 2016. 

 Proiectul ordinii de zi a 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 26 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. 

Lipsesc consilierii Benkő Erika, Bodó Lajos, Calinic Sabin, Klárik Attila și Szőcs L{szló.  

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: 

 

- 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 materialul şedinţei de astăzi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes județean pe anul 2016. 

 

Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați colegi.  

În ședința anterioară am avut discuții aprinse în legătură cu Ziua Națională și zilei de 

doliu și dacă îmi permiteți, eu m-am pregătit cu un filmuleț și să ne uităm la acest film. 
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Tamás Sándor: În legătură cu proiectul ordinii de zi dacă aveți observații? 

Kulcsár-Terza József-György: Eu așa m-am gândit să vedem filmul înainte să fie 

adoptat proiectul ordinii de zi, pentru că în ședința anterioară a fost pe ordinea de zi, chiar la 

primul punct când am alocat 25  de mii de lei pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României pe 

1 decembrie.   

În ședința anterioară am formulat o observație pertinentă și la asta vom găsi răspuns în 

filmuleț.  

Pornește filmul despre discursul preotului ortodox, susținut pe 1 decembrie la Sf. 

Gheorghe, la ceremonia oficială de sărbătorire a Zilei Naționale a României.  

 

Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați colegi. 

În ședința anterioară, când a fost supus la vot proiectul de hotărâre cu privire la 

finanțarea acestui eveniment, noi consilierii PCM-MPP, ne-am abținut de la vot și după cum se 

vede a fost o bună decizie.  

Și atunci am spus că nu se știe niciodată pentru ce va fi cheltuit suma respectivă. 

Iată, am finanțat jignirea comunității maghiare. 

Nu se poate face așa ceva. 

Un asemenea gest este din punctul meu de vedere revoltător. Este mai mult decât 

jignitor la adresa comunității maghiare. 

Refuz tot din cele afirmate de preotul ortodox și totodată întreb dacă tot noi am finanțat 

cheltuielile legate de prezentarea și delegația preotului? 

Am plătit cazarea, am plătit prânzul preotului? E de necrezut. 

Ei se ocupă de falsificarea istoriei, noi maghiarii, am cerut dreptate și drepturile noastre. 

În ziarul „Mesagerul de Covasna”, de astăzi scrie că n-avem educație civilă, n-avem 

educație culturală, deci suntem barbari. 

Pentru aceste fapte nu este de ajuns o cerere de iertare, fiindcă noi am zis să trăim aici 

împreună în pace și în fraternitate, dar când se zic asemenea lucruri despre noi și despre 

originea noastră, este vorba de falsificarea istoriei. 

Eu vă rog ca niciodată în viitor să nu mai finanțăm evenimente de acest gen, nu pentru 

că ar fi ilegal, dar pentru că noi n-am cerut nici un sprijin pentru organizarea evenimentelor de 

15 martie. 

Să nu fim parteneri în asemenea evenimente jignitoare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Teacă Florentina: Aș face câteva precizări, dar mai înainte trebuie să vă spun că nu 

vorbesc în numele organizatorilor. 

Știu că cest om n-a fost invitat de organizatori. 

Se cercetează cum a reușit să ajungă la microfon. 

Era să spunem că Slavă Domnului, anul asta n-au fost extremiști.  

Vă spun, n-a fost invitat de organizatori și nu se știe cum a ajuns acolo.  

Și referitor la mesajul preotului, dacă ați ascultat până la capăt, zicea că suntem frați, 

lăsând deoparte partea introductivă unde nici eu nu sunt de acord cu el.  

Spune că suntem frați și cu partea asta sunt și eu de acord.  

Fazakas Péter: În legătură cu cele spuse de doamna consilier: dacă vrem neapărat am 

putea crede că organizatorii n-au știu nimic despre prezența preotului. 

Nu se poate ca cineva din exterior merge până la microfon, începe să spună orice și nu 

este oprit de nimeni. 

Așa ceva nu se poate întâmpla la un asemenea eveniment. 

Iar nimeni dintre organizatori nu s-a delimitat de discursul preotului.  

Este de neiertat acest lucru. 
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Dacă într-adevăr organizatorii nu știau cine este preotul și cum a ajuns la microfon, 

atunci cineva dintre organizatori spunea ceva în legătură cu discursul preotului și ar fi delimitat 

de acest discurs, ar fi ținut o conferință de presă etc. 

Nimeni n-a cerut scuze și nici nu s-a delimitat de acțiunea preotului.   

Teacă Florentina: Nu vorbesc în numele organizatorilor. 

Organizatorii au fost Instituția Prefectului și e posibil ca astăzi, în prima zi lucrătoare 

după incident, să apară și un răspuns.  

Fazakas Péter: Au trecut deja 5 zile de la cele întâmplate și internetul a funcționat. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Eu v-am citit programul evenimentelor în care era trecut ora de începere a 

manifestărilor și nu era nominalizat cine când și cum vorbește. 

Teacă Florentina: Vă spun că nu a fost în program.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Balázs József-Attila: Nu mi se pare corect, ca înaintea ședinței primim o listă în care 

sunt cuprinse toate consiliile locale cu sumele pe care vor primii, după care primim o altă listă 

care este total diferit față de cel care am primit mai înainte. 

Sunt în dilemă de ce este așa și dacă va fi o decizie corectă să votez. 

Pe prima listă sunt sume pe care nu se găsesc pe a doilea listă. 

De exemplu: în prima listă Vârghiș figurează cu 30 de mii de lei, iar pe al doilea listă nu 

găsesc această sumă. 

Rog ca cineva să-mi explice de ce în ultimul moment se schimbă lista. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Înainte de discuții, 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 proiectelor de hotărâri înscris 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 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru proiecte de infrastructură pe anul 2016; 

 

În legătură cu observația domnului consilier, trebuie să vă spun că, legea prevede că 

înaintea formulării propunerii trebuie să ne consultăm cu primarii consiliilor locale vizate și 

rezultatul consultărilor va fi supus dezbaterii consiliului județean.  
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Prima versiune pe care ați primit-o este dinaintea consultațiilor, iar al doilea versiune 

este întocmit în urma consultării cu primarii. 

Timp de trei ore începând de la ora 10, am avut discuții cu primarii din județ, care 

acceptat invitația noastră și au venit la consultări. 

Deci, am procedat conform legislației în vigoare și ne-am consultat cu primarii.  

De altfel, domnul primar de la Vârghiș a fost prezent la consultări.  

Al doilea listă pe care le ați primit a fost întocmită după ora 12 și conține sumele stabilite 

după consultarea cu primarii din fiecare regiune și urmărește câteva principii: 

Comunele sunt împărțite în două categorii și anume unde sunt sub 2.500 de locuitori și 

unde sunt peste 2.500 de locuitori. 

Pentru comunele cu sub 2.500 de locuitori am propus 20 de mii de lei, iar pentru 

comunele cu peste 2.500 de locuitori am propus 30 de mii de lei.  

Următoarea principiu este ca fiecare comună, dacă adunăm suma primită din 80% cu 

20% care este împărțit de Consiliul Județean Covasna să ajungă la 100 de mii de lei. 

Cei din jurul orașului Tg. Secuiesc au zis să re-socotim suma pe cap de locuitor. 

Pentru ei am re-socotit, am împărțit suma totală cu numărul locutorilor și am ajuns la o 

sumă de 12 lei pe cap de locuitor și am înmulțit această sumă cu numărul locuitorilor din fiecare 

comună. 

Așa în regiunea Tg. Secuiesc este un decalaj între sume, dar aceasta a fost decizia 

primarilor. 

În cazul orașelor, la cele trei orașe care au numărul locuitorilor aproape la fel, Întorsura 

Buzăului, Baraolt și Covasna propunem câte 50 de mii de lei, iar pentru Tg. Secuiesc care are 

aproape 20 de mii de locuitori propunem 100 de mii de lei, iar pentru Sf. Gheorghe propunem 

200 de mii de lei.  

Asta este logica împărțirii cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Aveți protocolul care să reflecte sumele astea? 

Tamás Sándor: Da, este la domnul director economic și se poate consulta.  

Cei care au fost prezenți au și semnat procesul verbal.  

Fazakas Péter: Deci, trebuie să înțeleg că sumele din coloana a treia au fost calculate 

după cap de locuitor? 

(Domnul președinte împreună cu domnul vicepreședinte Henning L{szló János explică 

domnului consilier cum au fost calculate sumele din listă.) 

 

Henning László János: Pentru a înțelege mai bine, am dat acele liste care cuprind și 

sumele împărțite din 80%, dar evident noi decidem numai despre sumele împărțite de 20%.  

Tamás Sándor: Alte întrebări? 

Benedek Erika: Celelalte regiuni au cunoscut principiul pe care au mers comunele din 

jurul orașului Tg. Secuiesc? 

Tamás Sándor: Nu, pentru că comunele din jurul Tg. Secuiesc au fost ultimii cu care ne 

am consultat.  

Benedek Erika: Dacă am înțeles bine toată suma a fost împărțită pe cap de locuitor. 

Tamás Sándor: Nu, numai suma care a fost prevăzută pentru zona respectivă.  

Benedek Erika: Așa ar fi primit sume mai mari. 

Tamás Sándor: Au fost comune din zona Tg. Secuiesc care au primit sume semnificativ 

mai mici cu acest principiu, dar a fost decizia lor. 

De exemplu, data trecută comunele din zona Covasnei și orașul Covasna au decis să dea 

toată suma comunei Brateș.  

Alte întrebări dacă sunt? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 1 „abținere” (Bal{zs József-Attila) 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” și o „abținere”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean 

pe anul 2016. 

 

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

ridicat? 

Cuprindem în bugetul Județului suma pe care am primit din rectificare bugetară care 

este cu destinație și anume pentru Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională și pentru Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna. 

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

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. 

 

Deaconu Ion: Nu pot să plec de la această ședință fără să nu spun părerea. 

Condamn orice manifestare de genul care s-a întâmplat de 1 decembrie și trebuie să 

spun că am foarte mult prieteni maghiari și condamn lipsa de abilitate umană precum și faptul 

că nu ne delimităm sau nu reușim să ne delimităm de aceste discursuri.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Balázs József-Attila: Eu am o altă problemă.  

Săptămâna trecută am adoptat hotărârea cu privire la premierea sportivilor.  

Am fost căutat, în calitatea mea de consilier județean, de către cetățeni din Tg. Secuiesc 

în legătură cu paraolimpicul Oláh Attila care a reprezentat România la para olimpiada din anul 

2016 și vor ca și el să fie premiat, pentru că merită.  

Rog dacă există o posibilitate să includem și pe el printre sportivi care vor fi premiate, 

sau dacă nu se poate să fie premiat separat. 

Tamás Sándor: Este o observație pertinentă. 

Ambrus József: Noi am primit lista cu sportivii carte urmează să fie premiați, de la 

Direcția de Sport și  Tineret. 

Tamás Sándor: Întrebarea este dacă este membru al clubului din județul Covasna? 

Dacă nu este membru al clubului din județului Covasna atunci nu putem să-l premiem.  

Henning László János: Este membru al clubului din Tușnad.  
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Tamás Sándor: Putem să premiem numai sportivii care fac parte din cluburi din județul 

Covasna.   

Fazakas Péter: Eu așa am înțeles în ședința trecută, că au fost premiați și sportivi născuți 

în județ, dar care sunt membrii în clubul din Zărnești.  

Tamás Sándor: Trebuie să vedem ce posibilități avem.  

Rezolvăm cumva. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă informez că pe data de 22 decembrie ora 12,00 vom avea ședința ordinară pe luna 

decembrie.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


