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INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU DE
CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Covasna
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
3. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată;
4. H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările ulterioare;
5. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
6. O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;
7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
9. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu
publicul, cu modificările ulterioare;
10. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea-cadru a decentralizării nr. 195/2006;
13. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 61/2004 privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit
în urma alegerilor locale din data de 06 iunie 2004;
14. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Covasna;
15. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 133/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
B. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al
Consiliului Judeţean Covasna.
1. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 133/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, consiliul
judeţean are o structură funcţională permanentă, denumită aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna asigură condiţiile necesare îndeplinirii în bune condiţii a
atribuţiilor ce-i revin consiliului judeţean şi conducerii executive al acestuia, scop în care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului
judeţean şi dispoziţiile preşedintelui, soluţionând problemele curente ale judeţului. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna este subordonat preşedintelui acestuia. Preşedintele răspunde de buna organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate pe care îl conduce şi coordonează. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate va fi delegată
vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, prin dispoziţie.
Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde:
• Atribuţiile ce le revin compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate;
• Relaţiile funcţionale dintre compartimentele de specialitate, pe de o parte şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi,
ministere, instituţii etc., pe de altă parte;
• Relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor de specialitate.
Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna are în structura organizatorică trei direcţii,
un serviciu, trei compartimente, cabinetul preşedintelui, respectiv secretariatele vicepreşedinţilor şi a secretarului judeţului. Din
punct de vedere al atribuţiilor cele trei direcţii se prezintă după cum urmează:
este compartimentul din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Covasna care asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor
publice de interes judeţean; sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora în aplicarea
corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice şi de specialitate.
este organul de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care asigură
coordonarea la nivel de judeţ a activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice, precum şi urmărirea eficienţei
capitalului public, realizarea sarcinilor în domeniul organizării şi salarizării muncii, stabilirea, modificarea şi urmărirea modului de
aplicare a preţurilor şi tarifelor.
Prin biroul de resort, Direcţia economică pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli al consiliului judeţean şi instituţiilor de interes judeţean.
asigură coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, activităţilor de
amenajare a teritoriului, urbanism, investiţii publice, administrarea drumurilor judeţene, protecţia mediului, dezvoltarea turismului,
informare asupra Uniunii Europene, gestionarea sistemului informatic de date geografice, administrarea documentaţiilor tehnice proprii.
2. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 6/2005 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, reglementează raporturile de serviciu şi individuale de muncă ale personalului
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care au calitatea de funcţionari publici şi de salariaţi, indiferent de funcţiile
pe care le deţin şi de durata contractului de muncă.
3. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2006 privind aprobarea Normelor de acces în sediul Consiliului
Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare.
Prin normele de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna se reglementează:
• accesul salariaţilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care se realizează pe bază de cartelă
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magnetică personalizată;
• accesul deputaţilor şi senatorilor judeţului Covasna pe bază de cartelă magnetică personalizată;
• accesul salariaţilor instituţiilor publice care îşi desfăşoară activitatea în sediul Consiliului Judeţean Covasna se face
pe bază de cartelă magnetică personalizată;
• accesul reprezentanţilor ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
• accesul cetăţenilor se va face pe baza Cărţii/Buletinului de identitate;
• accesul autoturismelor şi a altor mijloace de transport în sediul Consiliului Judeţean Covasna este controlat de către
agentul comunitar care monitorizează punctul de acces autovehicule;
• gestionarea datelor produse de sistemul de control acces şi supraveghere video.
4. Hotărârea 40/2007 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare.
Organigrama şi numărul de personal se prezintă după cum urmează:

5. Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Covasna a fost
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 142/2004 şi este următorul:
Numele
Demeter János
Baka Mátyás
Vajda Lajos
Varga Zoltán

Funcţia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar al judeţului

Ziua audienţei
Luni
Miercuri
Luni
Vineri
Marţi

Ora audienţei
12 - 14
9 - 12
10 - 12
11 - 13
9 - 11

C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea
informaţiilor publice.
• Preşedinte: DEMETER JÁNOS, numit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 62/2004.
• Vicepreşedinţi: BAKA MÁTYÁS şi VAJDA LAJOS numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63/2004.
• Secretar al judeţului: VARGA ZOLTÁN, numit prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 521/2000.
• Consilieri:
- Kiss Csilla Emese-pentru relaţiile cu presa
- Csatlos Anca Delia-pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public.
D. Coordonatele de contact al Consiliului Judeţean Covasna:
1. Denumirea: CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
2. Sediul: Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii, nr. 4, 520008, jud. Covasna
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3. Nr. telefon: 0267-3111190
4. Nr. fax: 0267-351228
5. Adresă de e-mail: office@covasna.info.ro şi petitii@covasna.info.ro
6. Adresă pagină de internet: www.covasna.info.ro
7. Datele de contact ale ATOP: adresă de e-amil: atop@covasna.info.ro, nr. telefon şi fax: 0267-318908
E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, aprobat anual de Consiliul Judeţean
Covasna.
F. Programele şi strategiile proprii ale Consiliului Judeţean Covasna-anul 2007
1. Program de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor rurale şi Regulamentelor Locale de Urbanism
aferente
a) Propuneri de lucrări PUG + RLU finanţate parţial din bugetul local pe anul 2007 pentru comunele: Comandău, Ilieni,
Lemnia, Sita Buzăului, Mereni;
b) PUG + RLU comuna Belin şi comuna Aita Mare în curs de avizare;
c) PUG + RLU comuna Turia în curs de elaborare;
d) PUG + RLU comuna Vîlcele şi comuna Vîrghiş: se execută modificările şi completările solicitate de beneficiar;
e) PUG + RLU comunele Malnaş, Micfalău şi Bixad: s-a suspendat procedura de elaborare până la definitivarea
teritoriilor administrative ale comunelor (situaţii în litigiu);
f) PUG + RLU comuna Ghelinţa: avizat şi aprobat,
g) PUG + RLU comuna Brăduţ aprobat.
2. Program de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor nou formate şi Regulamentelor Locale de Urbanism
aferente
- PUG + RLU comunele Arcuş, Dalnic şi Moacşa în curs de avizare şi aprobare.
3. Programul de alimentare cu apă a satelor conform HG nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Lucrări în derulare : Calnic (com. Valea Crişului), Arcuş, Breţcu, Ozun, Lemnia, Hăghig, Bixad, Olteni (com. Bodoc),
Zălan (com. Bodoc), Angheluş (com. Ghidfalău), Fotoş (com. Ghidfalău), Balvanyos (com. Turia), Vâlcele;
- Lucrări noi: Chichiş, Comandău, Dobârlău.
4. Program SAPARD
- canalizări: Ghidfalău-finalizat;
- alimentări cu apă: Catalina şi Brăduţ-finalizate;
- modernizare strada Europa în comuna Chichiş.
5. Program de alimentare cu apă conform HG nr. 687/1997
- lucrări în derulare: Reci (com. Reci), Malnaş (com. Malnaş), Zagon (com. Zagon);
- lucrări noi: Sânzieni (com. Sânzieni), Băţanii Mari, Băţanii Mici şi Ozunca Băi (com. Băţani).
6. Program Phare
„Europa tinerilor, Europa ta” proiect câştigat în parteneriat cu Liceul Teoretic Székely Mikó şi Asociaţia Consiliului
Elevilor a Liceului Teoretic Mikes Kelemen.
Phare Fondul Europa-Program de micro proiecte linia de buget 22.02.10.
Campanie de informare a tinerilor din judeţul Covasna despre Uniunea Europeană.
Proiectul „A borvizek útja-Drumul apelor minerale” în cadrul programului Phare 2004-2006-Coeziune Economică şi
Socială-Proiecte Mari de Infrastructură Regională se află în faza de proiectare (Proiect tehnic) prin firma de consultanţă OVEARUP Bucureşti.
7. Program ISPA
- Pregătire pentru implementarea proiectului regional „Alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în judeţul Covasna”.
Licitaţia pentru selectarea firmei de asistenţă tehnică a început la sfârşitul lunii ianuarie 2007 şi se estimează că activitatea
consultantului câştigător va demara în luna aprilie a acestui an.
- Pregătirea proiectului interjudeţean de gestionare a deşeurilor menajere „Sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţele Harghita şi Covasna”. S-a finalizat Masterplanul, se pregăteşte Studiul de fezabilitate şi Studiul de evaluare al impactului
asupra mediului.
8. Programul naţional de înfiinţare de Incubatoare de afaceri
Inaugurarea oficială a Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe a avut loc pe data de 29 septembrie 2006.
În prezent în Incubator îşi desfăşoară activitatea 27 de firme. În cursul acestui an trebuiesc efectuate lucrările de finalizare ale
incintei incubatorului.
9. Program Naţional Săli de Sport
- obiective date în funcţiune: Bodoc, Ghelinţa, Reci;
- obiective în execuţie: Sf. Gheorghe-str. Stadionului-sală de sport; Tg. Secuiesc-sală multifuncţională;
- obiective licitate: Sînzieni, Cernat (lucrările de execuţie au început în luna martie 2007);
- la sfârşitul trimestrului II. 2007 se va cunoaşte calendarul de licitaţii pentru cele 18 obiective înscrise în Program.
10. Blocuri de locuinţe pentru tineri
- lucrare finalizată: bloc locuinţe 39 apartamente-Sf. Gheorghe-zona Simeria;
- în cursul acestui an se vor începe lucrările de execuţie la blocul de locuinţe 72 de apartamente-municipiul Sf. Gheorghe;
bloc locuinţe 28 apartamente-oraş Baraolt-zona Trandafirilor I şi II; bloc locuinţe 24 apartamente-sat Ghelinţa şi bloc locuinţe 29
apartamente-str. Bethlen Gábor în municipiul Tg. Secuiesc;
- lucrări noi cuprinse în program: bloc locuinţe 24 apartamente-str. Lalelei municipiul Sf. Gheorghe; bloc locuinţe 36
apartamente zona Hanului şi 24 apartamente str. Libertăţii oraş Întorsura Buzăului; bloc locuinţe 24 apartamente zona Peco
municipiul Tg. Secuiesc;
11. Blocuri de locuinţe sociale şi de necesitate
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- lucrări propuse a fi finanţate în anul 2007: bloc locuinţe cu 70 apartamente municipiul Sf. Gheorghe; bloc locuinţe cu
20 apartamente sat Olteni, comuna Bodoc; bloc locuinţe cu 6 apartamente comuna Sita Buzăului; bloc locuinţe cu 5 apartamente
comuna Zăbala; bloc locuinţe cu 6 apartamente comuna Ghelinţa şi bloc locuinţe cu 6 apartamente comuna Comandău.
12. Program de reabilitare termică a clădirilor
- Program-cu grant Elveţian-de reabilitare termică al Căminului pentru persoane vârstnice in comuna Hăghig, a fost
elaborat studiul de fezabilitate;
- reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţia de proprietari „Prietenia”-Sf. Gheorghe.
13. Programul de dezvoltarea infrastructurii în spaţiul rural-Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006
- În iulie 2006 s-au înscris în program 41 de localităţi din judeţ. Prin HG. nr. 1524/2006 şi 1599/2006 s-au aprobat fonduri
pentru 36 de localităţi, în valoare totală de 3.945.000 lei.
14. Investiţii în sănătate
Este în curs de execuţie lucrarea de consolidare a Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf”-municipiul Sf. Gheorghe.
15. Program de întreţinere a drumurilor judeţene
- Pe toate tronsoanele de drumuri judeţene.
16. Program de pietruire a drumurilor comunale prin HG nr. 577/1997 republicată cu modificările şi completările ulterioare:
- lucrări în continuare: DC 4 DC6-Cernatu de Sus ; DC 10 Zăbala-Tamaşfalău; DC 2B Lemnia-Lemnia de Sus; DC 12
DN 11-Albiş; DC 44 Băţanii Mari-Aita Seacă; Valea Zălanului-Malnaş Băi; DC 9 Brateş-Telechia; DC 11 Dalnic-DN 11; DC 48
DN 12-Zălan;
- DC 7 Hilib-Ghelinţa;DC 25 DN 13E-Aninoasa; DC 28 DN 12-Zoltan; DC 33A Ariuşd Araci; DC 14 CovasnaComandău; DC 30 Valea Crişului-Calnic;
- Lucrări noi: DC 2A DJ114-Lutoasa; DC33 Ilieni-DN 12; DC 23 Barcani-Sărămaş; DC 16 DJ 103B-DC 26; DC 2
Belani-Estelnic; DC 29 DN 12-Bodoc; DC 20A DN 13E-Angheluş; DC 3 Breţcu-Ojdula; DC 18 DJ 121A-Leţ;
17. Informaţii de mediu pe care le deţine Direcţia Dezvoltarea Teritoriului în sensul prevederilor H.G. nr. 878/2005:
- în sensul art. 1. lit. a.)
Starea elementelor de mediu:
-Aerul şi atmosfera: nu deţinem informaţii tehnice;
-Solul: prin autorizaţiile de construire emise se schimbă folosinţa terenurilor, în multe cazuri, din teren agricol în
teren curţi-construcţii;
-Suprafaţa terestră: În general Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţului şi Planurile Urbanistice Generale sunt
respectate, însă datorită vechimii unora dintre ele necesită a fi actualizate (mai ales proprietăţile de teren, zonele de risc natural,
etc.) ceea ce din lipsă de fonduri se tărăgănează de foarte mult timp;
-Subsolul: Din lipsă de fonduri financiare nu se execută, în general, studii geotehnice la PATJ, PUG şi PUZ, precum
şi la construcţii de importanţă redusă (locuinţe). Nu s-au executat studii hidrogeologice, ci numai foarte rar, studii de inundabilitate
pentru unele obiective.
Peisajul şi ariile naturale:
-Date tehnice existente în memoriile generale ale planurilor urbanistice:
-Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2001 privind ariile naturale protejate;
-Planurile urbanistice generale-evidenţiere şi restricţii de intervenţie urbanistică în părţi desenate;
-Procesele verbale ale Comisiei judeţene pentru protecţia naturii, avize date de Comisie pentru construcţii şi alte activităţi;
Diversitatea biologică:
-date specifice în memoriile generale ale documentaţiilor de urbanism (restrânse);
-date de bibliografie deţinute de Compartimentul protecţia mediului.
Organismele modificate genetic şi interacţiunea dintre aceste elemente-nu deţinem date.
- în sensul art. 1. lit. b.)
Factori, cum ar fi:
: nu deţinem date de monitorizare;
: -date tehnice privind emitenţii de energie calorică (centrale termice-documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor
de construire);
: -nu deţinem date de monitorizare;
: -nu deţinem date de monitorizare;
:
- date de fundamentare pentru elaborarea Planului interjudeţean de gestionare a deşeurilor menajere;
- adrese de corespondenţă privind colectarea selectivă a deşeurilor, operatorii de salubritate (contracte pentru
serviciile de salubritate), situaţia depozitelor ilegale de deşeuri din localităţi;
- adrese de corespondenţă privind pregătirea proiectului regional de management al deşeurilor în judeţele
Harghita şi Covasna.
G. Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public.
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Hotărârea nr. 55/2002 privind adoptarea „Planului judeţean de gestionare a deşeurilor” pentru judeţul Covasna;
Hotărârea nr. 31/2003 privind aprobarea Planului judeţean anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale.;
Hotărârea nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 25/2007 pentru aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe anul

2007;
5. Hotărârea nr. 47/2006 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al judeţului Covasna pe termen mediu ( 2006-2013)Agenda 21 locală a judeţului Covasna;
6. Hotărârea nr. 110/2006 privind aprobarea Strategiei Locale Antidrog pentru perioada septembrie 2006-decembrie 2008;
7. Hotărârea nr. 120/2006 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliile
6

Judeţean Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu şi Alba, pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”;
8. Hotărârea nr. 21/2007 privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Covasna - 2006.






















































































9. Hotărârea nr. 76/2004 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor de sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006-2008;
10. Hotărârea nr. 5/2007 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean, pe anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 7/2007 privind utilizarea în anul 2007 a fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna, cu
modificările şi completările ulterioare,
12. Hotărârea nr. 49/2007 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2006;
13. Hotărârea nr. 152/2006 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul
pentru Persoane Vârstnice Hăghig pe anul 2007;
14. Hotărârea nr. 13/2007 privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna.
















































































































































15. Hotărârea nr. 6/2006 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.








































































































































16. Hotărârea nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
(C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare;
17. Hotărârea nr. 32/2002 privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările şi
completările ulterioare;
18. Hotărârea nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările ulterioare;
19. Hotărârea nr. 56/2002 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte ce constituie contravenţii în domeniul bunei
gospodăriri a localităţilor;
20. Hotărârea nr. 46/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor din domeniul
public şi privat al judeţului Covasna.




































































































21. Hotărârea nr. 92/2004 privind programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean în
judeţul Covasna pentru perioada 2005-2007, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Hotărârea nr. 116/2004 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
interjudeţean între judeţul Covasna şi judeţele limitrofe pe perioada 2005-2007,
23. Hotărârea nr.50/2005 privind aprobarea tarifelor suplimentare pentru depăşirea limitelor de greutate şi/sau gabarit de
către autovehiculele înmatriculate în România care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Covasna.










































































































































































24. Hotărârea nr. 96/2002 privind constituirea Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale la
nivelul judeţului Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Hotărârea nr. 124/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii,
26. Hotărârea nr. 8/2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Covasna, prin
reorganizarea Compartimentului de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a Biroului
judeţean de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului judeţean de evidenţă informatizată a persoanei Covasna, cu modificările şi
completările ulterioare;
27. Hotărârea nr. 10/2005 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor,
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale şi pot
primi subvenţii de la bugetul judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
28. Hotărârea nr. 55/2006 privind înfiinţarea Centrului de Studii Europene;
29. Hotărârea nr. 44/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului judeţului Covasna (ADETCOV).












































































































30. Hotărârea nr. 39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor din patrimoniul natural judeţean,
cu modificările ulterioare;
31. Hotărârea nr. 17/2002 cu privire la editarea publicaţiei „PORŢI DESCHISE”-„NYITOTT KAPUK”, BULETIN
INFORMATIV AL Consiliului Judeţean Covasna;
32. Hotărârea nr. 17/2005 privind măsurile de prevenire a accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în
munţi în judeţul Covasna;
33. Hotărârea nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii combaterii exploatării copiilor prin
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
34. Hotărârea nr. 111/2006 privind aprobarea schimbării denumirii Bibliotecii Judeţene Covasna-Kovászna Megyei
Könyvtár în „Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár”;
35. Hotărârea nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
din judeţul Covasna;
36. Hotărârea nr. 113/2006 privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Covasna la Asociaţia Europeană a Aleşilor Montani;
37. Hotărârea nr. 158/2006 privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii judeţeni, în anul 2007;
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38. Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la modul de îndeplinire al atribuţiilor proprii şi ale
hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006.
H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii.
1. Dispoziţia nr. 152/2006 privind aprobarea reactualizării Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului Judeţean Covasna.
I. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
1. Contestaţia şi modalităţile de rezolvare a acesteia se face în conformitate cu art. 33 şi următoarele din Normele
metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobată prin H.G. nr. 123/2002.
2. Dispoziţia nr. 53/2002 cu privire la Constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile
de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
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HOTĂRÂREA Nr. 49/2007
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară
pe anul 2006
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea
conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2006, văzând
raportul de specialitate întocmit în acest sens de către Direcţia
Economică şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna; având în vedere prevederile: art. 57
din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Ordinului
nr. 2.164/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea execuţiei bugetare a anului 2006; în baza art. 91 alin.
(3) lit. „a” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată

bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2006 a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local,
conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2006 a
fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2006 a
bugetului creditelor interne, conform anexei nr. 5 la prezenta
hotărâre.
Art.6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006, conform anexei nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2006 a

Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 49/2007

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 31 decembrie 2006 (lei)

Denumirea indicatorilor
VENITURI - TOTAL
VENITURI PROPRII
1. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Şl CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
All. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Şl CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit
Impozit pe profit de la agenţi economici
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Şl CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
(cod 04.02)
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Şl CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI Şl SERVICII (cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielitor descentralizate la nivelul
judeţelor şi Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Taxa asupra mijioacelor de transport deţinute de persoane fizice
Taxa asupra mijioacelor de transport detinuţe de persoane juridice
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
Venituri din concesiuni şi închideri
Venituri din dividente
Alte venituri din proprietate
C2.VÂNZARI DE BUNURI Şl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestări de servicii şi alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)
Venituri din prestări de servicii
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod37.02.01+37.02.50)
Donaţii şi sponsorizări
Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENŢII (cod 42,02+43.02)
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

33679000
10130000
29515000
27187000
7692000
150000
150000
150000

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
47248810
12445810
43019810
40226000
9542000
150000
150000
150000

7542000

9392000

9829120

7542000
5300000
2242000
0
0

9392000
6600000
2792000
0
0

11.02

19495000
19385000

30684000
30574000

9829120
6907310
2921810
1762
1762
1762
29969030
29823660

11.02.01

11245000

12629000

11878660

11.02.05
11.02.06

3722000
4418000

3722000
14223000

3722000
14223000

16.02

110000

110000

145370

16.02.02
16.02.02-01
16.02.02.02

110000

110000

110000
2328000
1210000
1210000
200000
40000
500000
470000
1118000
980000
0
980000
0
0
0
0
138000
138000
0
4164000
4164000

110000
2793810
1210000
1210000
200000
40000
500000
470000
1583810
980000
0
980000
0
0
0
0
603810
190180
413630
4229000
4229000

145370
6126
139244
2133290
568803
568803
233176
39528
269463
26636
1564487
1083714
4117
1079597
375
375
17668
17668
462730
160270
302460
3793827
3793827

Cod
indicator
00.01.02

01.02
01.02.01

04.02
04.02.01
04.02.04
05.02
05.02.50

30.02
30.02.03
30.02.05
30.02.08
30.02.50
33.02
33.02.08
33.02.50
35.02
35.02.01
36.02
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.50

Prevederi
bugetare
iniţiale

Încasări
realizate
46008035
12390548
42214208
40080918
10111888
281006
281006
281006
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Denumirea indicatorilor
Subvenţii de la bugetui de stat
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELl (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+
74.02+ 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.02.01)
Autorităţi executive şi legislative (cod 51.02.01.03)
Autorităţi executive
Alte servicii publice generate (cod 54.02.05 la 54.02.50)
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
Servicii publice comunitare pentru evidenţa persoanelor
Alte servicii publice generate
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Apărare (cod 60.02.02)
Apărare naţională
Ordine publică şi siguranţa natională (cod 61.02.03la61.02.50)
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)
Învăţământ (cod 66.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)
Învăţământ special
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50)
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod66.02.06.01)
Spitale generale
Cultură, recreere şi religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
Muzee
Şcoli populare de artă şi meserii
Centre de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale
Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
Servicii religioase
Alte servicii în domeniul culturii, recreeri şi religiei
Asigurări şi asistenţă socială (cod 66.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)
Asistenţă socială în caz de invaliditate
Asistenţă socială pentru familie şi copii
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod80.02.01)
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80-02.01.06 ia 80.02.01.30)
Stimulare întreprinden mici si mijlocii
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03)
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)
Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03-03)
Drumuri şi poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acţiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)
Turism
Alte acţiuni economice
Excedent
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Cod
indicator
42.02
42.02.09
42.02.21

Prevederi
bugetare
iniţiale
4164000
0
0
4164000
4164000

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
4229000
65000
65000
4164000
4164000

Credite bugetare
trimestriale/
definitive

Încasări
realizate
3793827
61285
61285
3732542
3732542

Cod
indicator

iniţiale

Plăţi
efectuate

50.02

33679000

47248810

39149746

51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.05
54.02.10
54.02.50
55.02
60.02
60.02.02
61.02
61.02.05
65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.07
65.02.07.04
65.02.50
66.02
66.02.06
66.02.06.01
67.02
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.05
67.02.03.08
67.02,03.12
67,02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.03
67.02.06
67.02.50
68.02
68.02.05
68.02.05,02
68.02,06
68.02.50
80.02
80.02.01
80.02.01.09
83.02
83.02.03
83.02.03.03
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.50
87.02
87.02.04
87.02.50
98.02

4920000
4920000
4920000
1083000
747000
326000
10000
312000
225000
225000
50000
50000
4717000
2650000
997000
1653000
1967000
1967000
100000
0
0
0
3815000
2667000
659000
1136000
454000
418000
0
0
50000
50000
0
926000
172000
13967000
4164000
4164000
9803000
0
0
0
0
192000
192000
192000
4260000
4260000
4260000
0
138000
138000
0
0

6358700
6358700
6358700
728030
382030
336000
10000
308500
225000
225000
59000
59000
5293000
2650000
997000
1653000
2543000
2543000
100000
462000
462000
462000
4776200
3559000
722000
1707000
554000
468000
8000
100000
89200
62500
26700
926000
202000
14907110
4164000
4164000
10653180
89930
1897000
1897000
1897000
88070
88070
88070
11576700
10420700
10420700
1156000
569500
488000
81500
0

5012852
5012852
5012852
269115
0
263660
5455
299077
221708
221708
58936
58936
4613640
2073593
753145
1320448
2440047
2440047
100000
6545
6545
6545
4051823
2904578
692148
1199677
502329
410425
0
99999
60407
60407
0
915355
171483
14207581
3732542
3732542
10385109
89930
847847
847847
847847
88066
88066
88066
9319355
9318855
9318855
500
153201
85572
67629
6858289

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 49/2007
CONTUL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII Şl SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALA)
la data de 31.12.2006 (lei)
Cod
indicator

Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI
1. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI Şl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05 la 33.10.50)
Venituri din prestări de servicii
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50)
Donaţii şi sponsorizări
IV. SUBVENŢII (cod 43.10)
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII (cod 43.10.09)
Subvenţii pentru instituţii publice

01.10

33.10
33.10.08
33.10.50
37.10
37.10.01
43.10
43.10.09

Prevederi
bugetare
iniţiale
2524260
180260
163000
163000
163000
100000
63000
17260
17260
2344000
2344000
2344000

Cod
indicator

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10)
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Cultură, recreere şi religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)
Muzee
Şcoli populare de artă şi meserii
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Alte acţiuni economice (cod 87.10.04+87,10.50)
Alte acţiuni economice
Excedent

50.10
54.10
54.10.10
67.10
67.10.03
67.10.03.03
67.10.03.05
67.10.03.08
87.10
87.10.50
98.10

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2887310
240810
214000
214000
214000
131000
83000
26810
26810
2646500
2646500
2646500

Încasări
realizate
2672017
228295
203235
203235
203235
116575
86660
25060
25060
2443722
2443722
2443722

Credite bugetare
trimestriate/
iniţiale
definitive
2524260
2887310
338000
338000
338000
338000
2186260
2465810
2186260
2465810
1230260
1307810
517000
637000
439000
521000
0
83500
0
83500
0
0

Plăţi
efectuate
2671316
264555
264555
2339131
2339131
1287952
588989
462190
67630
67630
0

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 49/2007
CONTUL DE EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
la data de 31 decembrie 2006 (lei)
Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI
1. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII
Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50)
Fond de rulment

Cod
indicator
01.11

36.11
36.11.10

Prevederi
bugetare
iniţiale
2991000
2991000
2991000
2991000
2991000
2991000

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.11+54.11+61.11+65.11+66.11+67.11+68.11+70.11+74.11+
80.11+83.11+84.11)
Autorităţi publice şi acţiuni externe(cod 51.11.01)
Aurtorităţi executive şi legislative (cod 51.11.01.03)
Autorităţi executive
Cultură, recreere şi religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)
Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30)
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
Consolidarea şi restaurarea monurmentelor istorice
Servicii recreative şi sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
Protecţia mediului (cod 74.11.05+74.11.06)
Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.11.05.01 +74.11,05,02}
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.11.01)
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.10)
Alte cheltuieli economice şi comerciale
Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)
Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)
Drumuri şi poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Prevederi bugetare
trimestriale/definitive
3381680
3381680
3381680
3381680
3381680
3381680

Încasări
realizate
2369104
2369104
2369104
2369104
2369104
2369104

Credite bugetare
trimestriale/
definitive

Cod
indicator

iniţiale

Plăţi
efectuate

50.11

2991000

3381680

2369104

51.11
51.11.01
51.11.01.03
67.11
67.11.03
67.11.03.02
67.11.03.12
67.11.05
67.11.05.03
74.11
74.11.05
74.11.05.02
80.11
80,11.01
80.11.01.30
84.11
84.11.03
84,11.03.01
84.11.50

1385000
1385000
1385000
200000
160000
160000
0
40000
40000
0
0
0
300000
300000
300000
1106000
950000
950000
156000

1418000
1418000
1418000
401000
361000
160000
201000
40000
40000
100000
100000
100000
502000
502000
502000
960680
960680
960680
0

1308431
1308431
1308431
362964
353864
153884
199980
9100
9100
560
560
560
502000
502000
502000
195149
195149
195149
0
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Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 49/2007
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
la data de 31 decembrie 2007 (lei)
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

TOTAL VENITURI
IV. SUBVENŢII (cod 44.08)
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)
De la alte administraţii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)
Curente
De capital

01.08
44.08
44.08.03
44.08.03.01
44.08.03.02

Prevederi
bugetare
iniţiale
692200
692200
692200
692200
0
692200

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (51.08+54.08+61.08+65.08+66.08+67.08+68.08+74.08+80.08+81.08+83.08+84.08+
87.08)
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.08.01 ]
Autorităţi executive şi legislative (cod 51.08.01.03)
Autorităţi executive
Învăţământ (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.11
Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.08.03.01+65,08.03.02)
Învăţământ primar
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.04+68.08.05+68-08.06+68.08.15+68.08.50
Asistenţă socială pentru familie şi copii
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.08.01)
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)
Alte cheltuieli pentru acţiuni econonice şi comerciale
Alte acţiuni economice (cod 87.02.03+87.02.04)
Turism
EXCEDENT

Prevederi bugetare
trimestriale/definitive
814880
814880
814880
814880
13530
801350

Încasări
realizate
683608
683608
683608
683608
12271
671337

Credite bugetare
trimestriale/
definitive

Cod
indicator

iniţiale

Plăţi
efectuate

50.08

692200

814880

608027

51.08
51.08.01
51.08.01.03
65.08
65.08.03
65.08.03.02
68.08
68.08.06
80,08
80.08.01
80.08.01.30
87.08
87.02.04
98.08

319000
319000
319000
0
0
0
0
0
373200
373200
373200
0
0
0

319000
319000
319000
65000
65000
65000
44150
44150
373200
373200
373200
13530
13530
0

297700
297700
297700
0
0
0
0
0
298056
298056
298056
12271
12271
75581

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 49/2007
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 31 decembrie 2006 (mii lei)
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

CREDITE INTERNE
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)
Drumuri şi poduri

50.07
84.07
84.07.03.01

HOTĂRÂREA Nr. 50/2007
cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe
anul 2007
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea
de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu
privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007, văzând
Raportul Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna,
întocmite în acest sens, având în vedere: art. 19, alin. (2) din
Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr. 1661/bis/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a
fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor
de către instituţiile publice, Legea bugetului de stat pe anul

Credite bugetare
iniţiale
trimestriale/definitive
1526217
1526217
1526217
1526217
1526217
1526217

Plăţi efectuate
1526217
1526217
1526217

2007 nr. 486/2006, în baza art. 91 alin.(3) lit. „a” şi în temeiul
art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2007, conform anexelor nr. 1A, 1/1a, 1/4a, 1/10a, 1/15a, 1/19a
şi 1/27, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică şi instituţiile vizate.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1A la Hotărârea nr. 50/2007

BUGETUL LOCAL CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
(mii lei)
Nr.
rând
1
2
3
53
63
84
85
12

Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI (rd.3+87+93+100)
VENITURI PROPRII (rd.3-32+87+93)
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.64+72+75+80+84)
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (rd.85+86)
Donaţii şi sponsorizări

Cod
00.01
48.02
00.02
00.12
00.14
37.02
37.02.01

Anual
223,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5

Trim.
I.
0
0
0
0
0
0
0

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
130
66,3
16
9,3
16
9,3
16
9,3
16
9,3
16
9,3
16
9,3

Trim.
IV.
27,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2

Nr.
rând
100
101
102
113
116
126
127
128
129
137
138
139
140
141
192
193
194
196
223
224
226
227
230
231
255
321
322
323
325
358
359
393
394
397
398
399
420
427
437
438
439
473
481
482
483
486
487
488
520

Denumirea indicatorilor

Cod

Anual

IV. SUBVENŢII (rd.101)
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
(rd.102+120)
Subvenţii de la bugetul de stat (rd.103+113)
B. Curente (rd.114+115+116+117+118+119)
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
TOTAL CHELTUIELI (rd.192+284+321+481+556)
CHELTUIELI CURENTE (rd.194+227+262+273+286+301+323+366+394+
438+483+523+558+584+614+633+671)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.195+228+287+302+324+
367+395+439+484+524+559+585+615+634+672)
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (rd.196+229+263+288+303+325+
368+396+440+485+525+560+586+616+635+673)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.230)
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale (rd.231)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE (rd.197+232+274+304+326+369+397+441+486+526+590+617+
638+674)
Transferuri curente (rd.198+233+275+305+327+370+398+442+487+527+
591+618)
Transferuri către instituţii publice (rd.199+234+306+328+371+399+443+
488+528+592+619)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.193+226+261+272)
Autorităţi publice şi acţiuni externe (rd.223)
CHELTUIELI CURENTE (rd.195+196+197+200+205)
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Autorităţi executive şi legislative (rd.224)
Autorităţi executive
Alte servicii publice generale (rd.255+256+257+258+259)
CHELTUIELI CURENTE (rd.228+229+230+232+236)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.231)
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.322+365+393+437)
Învăţământ (rd.350+353+357+358+360+363)
CHELTUIELI CURENTE (rd.324+325+326+329+332+336)
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Învăţământ nedefinibil prin nivel (rd.359)
Învăţământ special
Cultură, recreere şi religie (rd.420+430+434+435)
CHELTUIELI CURENTE (rd.395+396+397+400+403)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE (rd.398)
Transferuri curente (rd.399)
Transferuri către instituţii publice
Servicii culturale (rd.421+422+423+424+425+426+427+428+429)
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Asigurări şi asistenţă socială (rd.470+471+473+474+475+476+479)
CHELTUIELI CURENTE (rd.439+440+441+444+449+453)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Asistenţă socială pentru familie şi copii
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE,
MEDIU ŞI APE (rd.482+522)
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (rd.512+515+518+519+520)
CHELTUIELI CURENTE (rd.484+485+486+489+493)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE (rd.487)
Transferuri curente (rd.488)
Transferuri către instituţii publice
Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

00.17

190

Trim.
I.
0

00.18

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
114
57

Trim.
IV.
19

190

0

114

57

19

42.02
00.20
42.02.29
49.02

190
190
190
223,5

0
0
0
0

114
114
114
130

57
57
57
66,3

19
19
19
27,2

01

223,5

0

130

66,3

27,2

10

32,2

0

16

8

8,2

20

5,3

0

4

1,3

0

50
50.04

-104
-104

0
0

-104
-104

0
0

0
0

51

290

0

214

57

19

51.01

290

0

214

57

19

51.01.01
50.02
51.02
01
20
51.02.01
51.02.01.03
54.02
01
50
50.04
54.02.05
64.02
65.02
01
20
65.02.07
65.02.07.04
67.02
01

290

0

214

57

19

-100
4
4
4
4
4
-104
-104
-104
-104
-104
133,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-100
4
4
4
4
4
-104
-104
-104
-104
-104
116
0
0
0
0
0
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,2
0
0
0
0
0
0
0

51

100

0

100

0

0

51.01
51.01.01
67.02.03
67.02.03.08
68.02
01
10
68.02.06

100
100
100
100
32,2
32,2
32,2
32,2

0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
16
16
16
16

0
0
0
0
8
8
8
8

0
0
0
0
8,2
8,2
8,2
8,2

69.02

190

0

114

57

19

70.02
01

190
190

0
0

114
114

57
57

19
19

51

190

0

114

57

19

51.01
51.01.01
70.02.50

190
190
190

0
0
0

114
114
114

57
57
57

19
19
19

Anexa nr. 1/1a Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 51.02.01Autorităţi executive şi legislative
Subcapitolul: Autorităţi executive 51.02.01.03
Nr.
rând
1
2
37
84
93

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+
20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+2
0.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+20.30.07+
20.30.08+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

Cod

Anul
2007

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
4,00
0
4,00
0

01

4,00
4,00

Trim.
I.
0
0

Trim.
IV.
0
0

20

4,00

0

4,00

0

0

20.30

4,00

0

4,00

0

0

20.30.30

4,00

0

4,00

0

0
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Anexa nr. 1/4a la Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
Nr.
rând

Denumirea indicatorilor

Cod

1
2
130
133

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01+50.02+50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

01
50
50.04

Anual
2007
-104,00
-104,00
-104,00
-104,00

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
-104,00
0
-104,00
0
-104,00
0
-104,00
0

Trim.
I.
0
0
0
0

Trim.
IV.
0
0
0
0

Anexa nr. 1/10a la Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 65.02.07 Învăţământ nedefinibil prin nivel
Subcapitolul: 65.02.07.04 Învăţământ special
Nr.
rând
1
2
37
84
93

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+20.06+
20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+20.22
+20.23+20.24+20.25+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+20.30.07+
20.30.08+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

Cod

Anual
2007

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
0
1,30
0
1,30

01

1,30
1,30

Trim.
I.
0
0

Trim.
IV.
0
0

20

1,30

0

0

1,30

0

20.30

1,30

0

0

1,30

0

20.30.30

1,30

0

0

1,30

0

Anexa nr. 1/15a la Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 67.02.03 Biblioteci publice comunale, orăşenesti, municipale
Subcapitolul: 67.02.03.08 Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Nr.
rând
1
2
134

135
136

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE (cod 51.01+51.02)
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.02+51.01.03+51.01.04+51.01.05+51.01.06+
51.01.07+51.01.08+51.01.09+51.01.10+51.01.11+51.01.12+51.01.13+51.01.14+51.01.15+
51.01.16+51.01.17+51.01.18+51.01.19+51.01.20+51.01.21+51.01.22+51.01.23+51.01.24+
51.01.25+51.01.26+51.01.31)
Transferuri către instituţii publice

Cod

Anual
2007

din care :
Trim.
Trim.
II.
III.
100,00
0
100,00
0

01

100,00
100,00

Trim.
I.
0
0

Trim.
IV.
0
0

51

100,00

0

100,00

0

0

51.01

100,00

0

100,00

0

0

51.01.01

100,00

0

100,00

0

0

Anexa nr. 1/19a la Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii
Subcapitolul: 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii
Nr.
rând
Denumirea indicatorilor
1
2
3
4
5

14

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.02+10.01.03+10.01.04+10.01.05+
10.01.06+10.01.07+10.01.08+10.01.09+10.01.10+10.01.11+10.01.12+10.01.13+10.01.14+
10.01.15+10.01.16+10.01.30)
Salarii de bază

Cod

Anual
2007

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
16,00
8,00
16,00
8,00
16,00
8,00

01
10

32,20
32,20
32,20

Trim.
I.
0
0
0

Trim.
IV.
8,20
8,20
8,20

10.01

32,20

0

16,00

8,00

8,20

10.01.01

32,20

0

16,00

8,00

8,20

Anexa nr. 1/27 la Hotărârea nr. 50/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE
Capitolul: 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Subcapitolul: 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Nr.
rând
1
2
134

135
136

Denumirea indicatorilor

Anual
2007

Cod

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
(cod 51.01+51.02)
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.02+51.01.03+51.01.04+51.01.05+
51.01.06+51.01.07+51.01.08+51.01.09+51.01.10+51.01.11+51.01.12+51.01.13+
51.01.14+51.01.15+51.01.16+51.01.17+51.01.18+51.01.19+51.01.20+51.01.21+
51.01.22+51.01.23+51.01.24+51.01.25+51.01.26+51.01.31)
Transferuri către instituţii publice

HOTĂRÂREA Nr. 51/2007
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrarea ,,Reamenajare Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Sf. Gheorghe”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară
la data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,
faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
la lucrarea ,,Reamenajare Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Sf. Gheorghe”, văzând Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens,
ţinând cont de prevederile art. 44 din Legea. nr. 273/2006
privind finanţele publice locale; în baza art. 91 alin. (3) lit. „f”
şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu
de fezabilitate pentru lucrarea ,,Reamenajare Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Sf. Gheorghe”, conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea
,,Reamenajare Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe”,
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007

din care :
Trim.
Trim.
II.
III.
114,00
57,00
114,00
57,00

01

190,00
190,00

Trim.
I.
0
0

Trim.
IV.
19,00
19,00

51

190,00

0

114,00

57,00

19,00

51.01

190,00

0

114,00

57,00

19,00

51.01.01

190,00

0

114,00

57,00

19,00

370.859,41 lei.
2. Durata de execuţie: 3 luni calendaristice de la încheierea
contractului de lucrări
Capacităţi tehnice care se vor realiza:
- suprafeţe Acd existente reamenajate=484,46 mp
- suprafeţe Acd nou propuse mansardare=206,88 mp
Având în vedere importanţa arhitecturală şi socială a
clădirii, se motivează reamenajarea Şcolii Populare de Arte
şi Meserii.

HOTĂRÂREA Nr. 52/2007
privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment
propriu al Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea în
anul 2007 al fondului de rulment al Consiliului Judeţean Covasna,
văzând Raportul Direcţiei economice precum şi Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, în conformitate cu art. 58
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în baza
art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2007 al fondului de
rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna, pentru
finanţarea unor investiţii, conform anexelor nr. FR2, FR13,
FR14, 22FR şi 2bFR, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007

Demeter János
Preşedinte

Demeter János
Preşedinte

Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 51/2007-Documentaţia tehnico-economică,
faza studiu de fezabilitate pentru lucrarea ,,Reamenajare Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Sf. Gheorghe”-se poate consulta la Compartimentul administraţie
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 51/2007
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
la lucrarea „
”
























































































1. Valoarea totală a lucrării: 402.376,11 lei din care C+M:
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Anexa nr. FR2 la Hotărârea nr. 52/2007
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
(mii lei)
Nr.
rând
1
2
3
4
5
10
13
17
18
19
20
23
110
114
115
116
117
120
123
127
165
169
170
171
175
185

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL VENITURI (rd. 2)
I. VENITURI CURENTE (rd. 3)
C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4)
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd. 5)
Diverse venituri (rd.6+7+8+9+10+11)
Fond de rulment
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 34+50+70+97+115+146+170+192+
210+227+243)
Active fixe (rd. 35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)
Construcţii
Alte active fixe
Cultură, recreere şi religie (rd. 123+134+138+139)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 116+121)
Active fixe (rd. 117+118+119+120)
Construcţii
Alte active fixe
Servicii culturale (rd. 124+125+126+127+128+129+130+131+132+133)
Şcoli populare de artă şi meserii
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (rd. 178+180+183+184+185)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 171+176)
Active fixe (rd. 172+173+174+175)
Alte active fixe
Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

Anual

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
433,4
0
433,4
0
433,4
0
433,4
0
433,4
0
433,4
0
433,4
0
433,4
0

70

433,4
433,4
433,4
433,4
433,4
433,4
433,4
433,4

Trim.
I.
0
0
0
0
0
0
0
0

71

433,4

0

433,4

0

0

71.01
71.01.01
71.01.30
67.11
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
67.11.03
67.11.03.05
70.11
70
71
71.01
71.01.30
70.11.50

433,4
376
57,4
402,4
402,4
402,4
402,4
376
26,4
402,4
402,4
31
31
31
31
31
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

433,4
376
57,4
402,4
402,4
402,4
402,4
376
26,4
402,4
402,4
31
31
31
31
31
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36.11
36.11.10

Trim.
IV.
0
0
0
0
0
0
0
0

Anexa nr. FR13 la Hotărârea nr. 52/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 67.11.03 Servicii culturale
Subcapitolul: 67.11.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii
Nr.
rând

Denumirea indicatorilor

1
234
235
236
237
240

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Construcţii
Alte active fixe

Cod

70
71
71.01
71.01.01
71.01.30

Anual
2007
402,40
402,40
402,40
402,40
376,00
26,40

Trim.
I.
0
0
0
0
0
0

din care :
Trim.
Trim.
II.
III.
402,40
0
402,40
0
402,40
0
402,40
0
376,00
0
26,40
0

Trim.
IV.
0
0
0
0
0
0

Anexa nr. FR14 la Hotărârea nr. 52/2007
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Autorităţi executive
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei)
Capitolul: 70.11.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Subcapitolul: 70.11.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Nr.
rând
1
234
235
236
240

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe

Cod

70
71
71.01
71.01.30

Anual
2007
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00

Trim.
I.
0
0
0
0
0

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
31,00
0
31,00
0
31,00
0
31,00
0
31,00
0

Trim.
IV.
0
0
0
0
0

Anexa nr. 22FR la Hotărârea nr. 52/2007
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007
cu finanţare din fondul de rulment
Lista actualizată-aprilie 2007 (mii lei)
Denumire
TOTAL GENERAL, din care
A) Investiţii în continuare
B) Investiţii noi
C) Alte cheltuieli de investiţii
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare:
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe
16

Aprobat iniţial Influenţe Total rectificat
6292
433,4
6725,4
1300
1300
1915
376
2291
3077
57,4
3134,4
1560

1560

Denumire
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative
Paragraf 51.11.01.03. Autorităţi executive
B) Investiţii noi
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe
C) Alte cheltuieli de investiţii
2. Cap. 65.11 Învăţământ
Subcapitolul 65.11.03
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar
A) Investiţii în continuare
Reconstrucţie şcoală cl.I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com Boroşneu Mare
3. Cap. 66.11 Sănătate
Subcapitolul 66.11.06
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale
B) Investiţii noi
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe
4. Cap. 67.11. Cultură recreere şi religie
I. Subcapitolul 67.11.03. Servicii culturale
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci
C) Alte cheltuieli de investiţii
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee
C) Alte cheltuieli de investiţii
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii
B) Investiţii noi
C) Alte cheltuieli de investiţii
d) Paragraf 67.11.03.08 Centre de conservare şi promovare culturii tradiţionale
C) Alte cheltuieli de investiţii
II. Subcapitolul 67.11.50.Alte servicii în domeniul culturii
C) Alte cheltuieli de investiţii
5. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale
Subcapitolul 70.11.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale
C) Alte cheltuieli de investiţii
6. Cap. 74.11 Protecţia mediului
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
C) Alte cheltuieli de investiţii
7. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale
Paragraf 80.11.01.30. Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
A) Investiţii în continuare
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare
8. Cap. 84.11. Transporturi
I. Subcapitolul 84.11.03. Transporturi rutier
Paragraf 84.11.03.01. Drumuri şi poduri
B) Investiţii noi
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C
C) Alte cheltuieli de investiţii
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului
C) Alte cheltuieli de investiţii

Aprobat iniţial Influenţe Total rectificat
1560
1560
1560
1560
600
600
960
250
250
250
250

960
250
250
250
250

650
650
650
650

650
650
650
650

932
561
21
21
500
500

402,4
402,4

1334,4
963,4
21
21
500
500
402,4
376
26,4
40
40
371
371
31
31
31
122
122
122
122
1050
1050
1050
1050
1050
1728
728
728
665
665
63
1000
1000

402,4
376
26,4
40
40
371
371
31
31
31
122
122
122
122
1050
1050
1050
1050
1050
1728
728
728
665
665
63
1000
1000

Anexa nr. 2bFR la Hotărârea nr. 52/2007
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007
cu finanţare din fondul de rulment defalcate pe capitole bugetare, instituţii publice, lucrări şi categorii de cheltuieli
Lista actualizată-aprilie 2007 (mii lei)
Denumire
TOTAL GENERAL, din care
A) Investiţii în continuare
B) Investiţii noi
C) Alte cheltuieli de investiţii
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative
Paragraf 51.11.01.03. Autorităţi executive
B) Investiţii noi
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe
C) Alte cheltuieli de investiţii, aparatură tehnică de calcul inclusiv programe, scanner, videoproiector, aparate tipografie,
touch screen, prefezabilitate sistem informational, centrală telefonică, instalaţii de sonorizare-traducere, autoturisme 2 buc,
aparat de spălat auto, aparat de copiat 2 buc, semiremorcă, elaborarea proiectelor de execuţie pt „Consolidare şi
reamenajarea clădire Bazar din mun. Sf. Gheorghe”
2. Cap. 65.11 Învăţământ
Subcapitolul 65.11.03
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar
A) Investiţii în continuare
Reconstrucţie şcoală cl.I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com Boroşneu Mare
3. Cap. 66.11 Sănătate
Subcapitolul 66.11.06
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale
B) Investiţii noi
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe

Aprobat
Total
Influenţe
rectificat
iniţial
6292
433,4
6725,4
1300
1300
1915
376
2291
3077
57,4
3134,4
1560
1560
1560
1560
1560
1560
600
600
600
600
960

960

250
250
250
250
250
650
650
650
650
650

250
250
250
250
250
650
650
650
650
650
17

Total
Aprobat
Influenţe
rectificat
iniţial
932
402,4
1334,4
561
402,4
963,4
21
21
21
21
21
21
500
500
500
500
500
500
402,4
402,4
376
376
376
376
26,4
26,4
26,4
26,4
40
40
40
40
40
40
371
371
371
371
350
350
21
21
31
31
31
31
31
31
31
31
122
122
122
122
122
122
122
122
100
100
22
22
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1728
1728
728
728
728
728
665
665
665
665
63
63
15
15
13
13
35
35
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Denumire
4. Cap. 67.11. Cultură recreere şi religie
I. Subcapitolul 67.11.03. Servicii culturale
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci
C) Alte cheltuieli de investiţii
- documentaţia tehnică a clădirii sediului Bibliotecii judeţene Bod Péter
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee
C) Alte cheltuieli de investiţii
- Achiziţionarea Muzeului Etnografic Haszmann Pal din Cernat
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii
B) Investiţii noi
Reabilitare clădiri Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
C) Alte cheltuieli de investiţii
Elaborare proiect privind reabilitarea clădirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii
d) Paragraf 67.11.03.08 centre de conservare şi promovare culturii tradiţionale
C) Alte cheltuieli de investiţii
- autoturism la Centrul de cultură a judeţului Covasna
II. Subcapitolul 67.11.50.Alte servicii în domeniul culturii
C) Alte cheltuieli de investiţii
- achiziţii terenuri aferente înfiinţării de parcuri turistice
- studiu parc memorial
5. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale
Subcapitolul 70.11.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale
C) Alte cheltuieli de investiţii
Elaborare planuri urbanistice zonale (Bodoc, Bixad, Malnaş Băi, Vîlcele, Breţcu, Belin, Şugaş Băi)
6. Cap. 74.11 Protectia mediului
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
C) Alte cheltuieli de investiţii
- achiziţii teren
- elaborarea PUZ depozit ecologic deşeuri
7. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale
Paragraf 80.11.01.30. Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
A) Investiţii în continuare
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare
8. Cap. 84.11. Transporturi
I. Subcapitolul 84.11.03. Transporturi rutiere
Paragraf 84.11.03.01. Drumuri şi poduri
B) Investiţii noi
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C
C) Alte cheltuieli de investiţii
- expertiză tehnică poduri, proiectare drumuri
- lucrări de cadastrul drumurilor
- elaborare proiect tehnic pentru „Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului DJ 121 C”
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului
C) Alte cheltuieli de investiţii
- Achiziţionerea ansamblului tehnic „Planul înclinat de la Comandău”

HOTĂRÂREA Nr. 53/2007
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole pentru anul fiscal 2007
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea
de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu
privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2007, văzând Raportul Direcţiei Economice
şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, ţinând
cont de adresa nr. 1017/13.03.2007 a Direcţiei pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală Covasna, fiind îndeplinite prevederile art.
6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, având în vedere prevederile art. 62 şi 63
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza prevederilor art. 91, alin. (1),
lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole
care vor fi folosite la stabilirea plăţilor anticipate ale anului
fiscal 2007, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale a
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Finanţelor Publice Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 53/2007
Preţurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007
(lei RON)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Produse agricole

UM

Cartofi consum
Grâu de panificaţie
Porumb boabe
Orz, orzoaică (furaj)
Carne porcine (viu)
Carne bovine (viu)
Carne tineret bovin (viu)
Lapte de vacă

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l

Preţ unitar
0,40
0,45
0,40
0,35
4,50
2,50
4,50
0,70

HOTĂRÂREA Nr. 54/2007

HOTĂRÂREA Nr. 55/2007

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Covasna în Consiliul de administraţie al Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională CovasnaŞcoala Specială Sfântu Gheorghe

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 31/2002 privind constituirea
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de
Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean
Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 161/2005

Consiliul judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea
de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind
propunerea de desemnare a reprezentantului Consiliului
Judeţean Covasna în Consiliul de administraţie al Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna-Şcoala
Specială Sfântu Gheorghe, având în vedere: Raportul Direcţiei
Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Covasna, adresa Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Sf. Gheorghe nr. 2/22.03.2007,
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean
Covasna sub nr. 2874/22.04.2007, art. 13, alin. (2) din Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5418/2005, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor
judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă
educaţională şi a regulamentelor-cadru ale instituţiilor din
subordine, ţinând cont de rezultatul votului secret privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Covasna-Şcoala Specială Sfântu
Gheorghe, în baza art. 91 alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 97
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează domnul Nagy Zoltán, consilier
judeţean, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Covasna-Şcoala Specială Sfântu Gheorghe.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează reprezentantul desemnat la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
domnului Vajda Lajos, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Covasna, pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism (CTATU)
de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 161/2005, văzând
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului
precum şi rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în conformitate
cu prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare; în baza art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi de Urbanism (CTATU) de pe lângă Consiliul
Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 161/2005, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 161/2005
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism (CTATU) de pe lângă
Consiliul Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 44/2005.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007

Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1* la Hotărârea nr. 55/2007

Componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna
Preşedinte:












-preşedintele Consiliului Judeţean Covasna



Vicepreşedinte:




Secretar:











-vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna







Membrii:

















-arhitect şef Consiliul Judeţean Covasna









































































































-preşedinte Comisia nr. III a Consiliului Judeţean Covasna
-şef serviciu Tehnic Investiţii-DDT
-şef serviciu Urbanism şi GIS-DDT
-director executiv-Direcţia Economică
-referent superior-Serviciul Urbanism şi GIS-DDT
director-Agenţia pentru Protecţia Mediului
-Director-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Jud. Covasna
-ROMTELECOM-Telecomunicaţii Sf. Gheorghe
-medic-Autoritate de Sănătate Publică Judeţul Covasna
şef serviciu-Administrarea Drumurilor Judeţene-DDT
-consilier superior-Serviciul Administrarea Drumurilor Judeţene-DDT
-director-Secţia Drumuri Naţionale
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(Magyarosi Imola)-consilier Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional



a Jud. Covasna
































-comisar-şef de poliţie-Inspectoratul de Poliţie Jud. Covasna
(Kovács Ödön sau Grubisics Elisabeta) director-RA „Apele Române „-SGA Sf.





















Gheorghe












-inginer şef distribuţie SC ”ELECTRICA” SA-SDFEE Sf. Gheorghe
-Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Mihai Viteazul”al Judeţului Covasna-pe linie de securitate





















la incendiu














şef sector de distribuţie Gaze Naturale Covasna
-Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna-pe linie de

























Protecţie Civilă










-şef inspecţie-Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Covasna



HOTĂRÂREA Nr. 56/2007
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor
măsuri în domeniul autorizării executării lucrărilor de
construcţii, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 139/2006
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
domnului Vajda Lajos, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Covasna, pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, modificată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2006, văzând
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului
precum şi rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în conformitate
cu prevederile: Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, în baza art. 91, alin.

(1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 46/2002, privind stabilirea unor măsuri în domeniul
autorizării executării lucrărilor de construcţii, modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2006, se modifică
şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2006
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
autorizării executării lucrărilor de construcţii, modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2006.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 2* la Hotărârea nr. 56/2007

COMPONENŢA COMISIEI DE ACORDURI UNICE A DIRECŢIEI DEZVOLTAREA TERITORIULUI A
CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA


Preşedinte:
- arhitect şef al judeţului Covasna
Vicepreşedinte:
- şef Serviciu Urbanism şi GIS la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
Secretar:
- consilier la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
Membri:
1. Specialişti din structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna:
-inspector la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-referent la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-consilier la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-inspector la Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şef Serviciu Tehnic-Investiţii la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-referent la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-consilier la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-consilier la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului
-consilier juridic la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
-consilier la Direcţia Economică
2. Avizatori:
a) Reprezentanţi delegaţi ai societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţi urbane:
-ELECTRICA S.A.-Exploatare Sf. Gheorghe
-ROMTELECOM S.A.-Telecomunicaţii Sf. Gheorghe
-R.A.G.C.L. Sf. Gheorghe
-DISTRIGAZ S.A. Sf. Gheorghe
b) Reprezentanţi împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale:
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai Viteazul” Jud. Covasna-pe linie de securitate la incendiu
-Inspectoratul de Protecţie Civilă al judeţului Covasna-pe linie de protecţie civilă
-Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna
-Autoritate de Sănătate Publică Jud. Covasna
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HOTĂRÂREA Nr. 57/2007
pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie
„Alimentarea cu apă a localităţii Belin, comuna Belin,
judeţul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie
„Alimentarea cu apă a localităţii Belin, comuna Belin, judeţul
Covasna”, văzând rapoartele de avizare întocmite de Comisiile
de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, precum şi raportul
de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, având în
vedere prevederile: H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi
garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea
unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor
comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe
sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul
localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
Convenţiei încheiate la data de 18 iulie 2005 între Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Consiliul Judeţean
Covasna privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi ale Consiliului
Judeţean Covasna, privind realizarea Programului Guvernamental
de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin
H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 1036/2004, Ordinului M.L.P.T.L.
nr. 1853/2002 privind organizarea recepţiilor la obiectivele de
investiţii de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale
realizate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 687/1997 şi
măsurile necesare a fi luate în perioada de garanţie a lucrărilor,
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în
baza art. 91, alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire al
obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Belin,
comuna Belin, judeţul Covasna”, care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2. Obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a
localităţii Belin, comuna Belin, judeţul Covasna”, compus din
următoarele componente: racord la reţeaua de distribuţie a
satului Aita-Mare, reţea de distribuţie în lungime totală de cca
6,9 km., se evidenţiază în proprietatea publică a judeţului
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu
valoarea prevăzută în procesul-verbal de predare-primire
însuşit la art. 1 din prezenta.
Art.3. (1) Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţie
descris la art. 2 din proprietatea publică a judeţului Covasna şi
din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea
publică a comunei Belin şi în administrarea Consiliului local al
comunei Belin.
(2) Predarea-preluarea obiectivului transmis potrivit
alineatului precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat
între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul local comunei
Belin, în termen de 5 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 57/2007-Procesul-verbal de predare-primire al
obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Belin, comuna Belin,
judeţul Covasna”-se poate consulta la Compartimentul administraţie publică şi
coordonarea activităţii consiliilor locale.

HOTĂRÂREA Nr. 58/2007
pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie
„Alimentarea cu apă a localităţii Aita Mare, comuna Aita
Mare, judeţul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de
investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Aita Mare, comuna
Aita Mare, judeţul Covasna”, văzând rapoartele de avizare
întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului, având în vedere prevederile: H.G. nr.
687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a
unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea
infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările
şi completările ulterioare, Convenţiei încheiate la data de 18
iulie 2005 între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi Consiliul Judeţean Covasna privind atribuţiile şi
responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, şi ale Consiliului Judeţean Covasna, privind realizarea
Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi
locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr.
1036/2004, Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1853/2002 privind organizarea
recepţiilor la obiectivele de investiţii de alimentare cu apă la
sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 687/1997 şi măsurile necesare a fi luate în perioada de
garanţie a lucrărilor, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, în baza art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire al obiectivului
de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Aita Mare, comuna
Aita Mare, judeţul Covasna”, care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2. Obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii
Aita Mare, comuna Aita Mare, judeţul Covasna”, compus din
următoarele componente: front de captare format din 5 puţuri
forate cu adâncimi de 10-26 metri, aducţiune cu lungimea totală
de cca. 1,3 km., gospodărie de apă (staţie de tratare (deferizare şi
clorinare), rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 600 mc.
staţie de pompare booster echipată cu 2+1 pompe pentru
consumul curent şi 1 pompă incendiu) reţea de distribuţie în
lungime totală de cca. 6,8 km., se evidenţiază în proprietatea
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna, cu valoarea prevăzută în procesul-verbal de
predare-primire însuşit la art. 1 din prezenta.
Art.3. (1) Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţie
descris la art. 2 din proprietatea publică a judeţului Covasna şi
din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea
publică a comunei Aita Mare şi în administrarea Consiliului
local al comunei Aita Mare.
(2) Predarea-preluarea obiectivului transmis potrivit
alineatului precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat
între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul local comunei Aita
Mare, în termen de 5 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
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Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 58/2007-Procesul-verbal de predare-primire al
obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Aita Mare, comuna
Aita Mare, judeţul Covasna”-se poate consulta la Compartimentul administraţie
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale.

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 122/2006
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
18/2004 privind constituirea Comisiei de inventariere a
arhivelor S.C. „PROIECT COVASNA” S.A.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 60/2007
HOTĂRÂREA Nr. 59/2007
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 18/2004 privind constituirea Comisiei de
inventariere a arhivelor S.C. „PROIECT COVASNA” S.A.
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 27 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2004 privind
constituirea Comisiei de inventariere a arhivelor S.C.
„PROIECT COVASNA” S.A.; având în vedere: Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltarea Teritoriului;
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna; în conformitate cu prevederile
art. 34 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în
temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna
nr. 18/2004 privind constituirea Comisiei de inventariere a
arhivelor S.C. „PROIECT COVASNA” S.A., se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,Art. 1. (1) Se constituie Comisia de inventariere a arhivelor
S.C. „PROIECT COVASNA” S.A., în următoarea componenţă
nominală şi pe funcţii:
Preşedinte:
- Józsa Márta-consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului al Consiliului Judeţean Covasna;
Membri:
- Demeter Pál-consilier în cadrul Direcţiei Economice al
Consiliului Judeţean Covasna;
- Pászka Klára-referent în cadrul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică al Consiliului Judeţean Covasna;
- Pilbáth Miklós-referent în cadrul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului al Consiliului Judeţean Covasna;
- Orosz Zoltán-referent în cadrul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului al Consiliului Judeţean Covasna.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin arhivă se
înţelege studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) al art.
34 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

privind aprobarea Regulamentului de aducere la
cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru
locuitori şi a proiectelor de acte administrative care cad sub
incidenţa Legii nr. 52/2003, precum şi de consultare a
cetăţenilor cu privire la conţinutul acestora
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 27 aprilie 2007; analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
Regulamentului de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor de
interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte
administrative care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003,
precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la conţinutul
acestora; având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică; rapoartele de avizare ale
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
luând în considerare: art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.
534/2003; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de aducere la cunoştinţă
publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a
proiectelor de acte administrative care cad sub incidenţa Legii
nr. 52/2003, precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la
conţinutul acestora, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică şi Direcţia Economică din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 60/2007
REGULAMENT
privind procedura de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte
administrative care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003 , precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la conţinutul
acestora
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament stabileşte normele procedurale aplicabile la nivelul Consiliului Judeţean Covasna pentru aducerea
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la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte administrative care cad sub incidenţa
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum pentru consultarea cetăţenilor cu privire la
conţinutul acestora.
Art.2. În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:
a)
-hotărârea adoptată de Consiliul Judeţean Covasna sau dispoziţia emisă de Preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna, cu aplicabilitate generală;
b)
-orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către Consiliul
Judeţean Covasna de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c)
-orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;
Art.3. Prevederile prezentului regulament nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative în care sunt prezentate
informaţii privind:
a) deliberările Consiliului Judeţean Covasna, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă
publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.
Art.4. Procedurile de aducere la cunoştinţă publică măsurilor de interes major pentru locuitorii judeţului Covasna şi a
proiectelor de acte normative, aşa cum sunt acestea reglementate în prezentul Regulament se realizează prin intermediul unui
funcţionar public, responsabil de relaţia cu societatea civilă din Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care are aceste atribuţii stabilite potrivit fişei postului.
















































































II. ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ PUBLICĂ A MĂSURILOR DE INTERES MAJOR PENTRU LOCUITORII
JUDEŢULUI COVASNA
Art.5. Măsurile de interes major pentru locuitorii judeţului Covasna sunt transmise în scris persoanei arătată la art. 4 de către
conducătorul autorităţii publice în vederea publicării acestora.
Art.6. (1) Aducerea la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitorii judeţului Covasna se face prin afişare
la sediul Consiliului Judeţean Covasna, prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, precum şi prin
publicare în mass-media în limbile română şi maghiară.
(2) Afişarea anunţului prevăzut la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal de afişare întocmit de persoana
arătată la art. 4 şi se semnează de către Directorul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică împreună cu persoana care l-a
întocmit şi se înregistrează la registratură.
(3) Transmiterea anunţului către Compartimentul informatic în vederea afişării pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna
www.covasna.info.ro se face în scris, având ataşat materialul ce urmează a fi adus la cunoştinţă publică în format electronic.
III. ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE
Art.7. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative Consiliul Judeţean Covasna sau Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna, după caz, va publica un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu www.covasna.info.ro,
va afişa anunţul la avizierul autorităţii şi îl va transmite către mass media locală spre publicare în limba română şi maghiară.
(2) Afişarea anunţului prevăzut la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal de afişare întocmit de persoana
arătată la art. 4 şi se semnează de către secretarul judeţului Covasna împreună cu persoana care l-a întocmit şi se înregistrează la
registratură.
(3) Transmiterea anunţului către Compartimentul informatic în vederea afişării pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna
www.covasna.info.ro se face în scris, având ataşat materialul ce urmează a fi adus la cunoştinţă publică în format electronic.
(4) În situaţia în care s-au depus cereri din partea unor persoane pentru primirea informaţiilor privind proiectul de act
normativ publicat, Consiliul Judeţean Covasna sau Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, prin intermediul persoanei arătată
la art. 4 va transmite informaţiile solicitate tuturor persoanelor care au solicitat respectivele informaţii, în termen de 5 zile de la
data înregistrării cererii respective.
Art.8. (1) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 7, cu
cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare sau emitere, după caz de către Consiliul Judeţean
Covasna sau Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
(2) Anunţul în mod obligatoriu cuprinde următoarele elemente:
a) expunerea de motive a iniţiatorului, în cazul proiectelor de hotărâri, sau după caz referatul privind necesitatea
adoptării actului normativ propus;
b) textul proiectului actului normativ respectiv;
c) termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Textul complet al proiectului actului normativ se publică numai pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Covasna,
şi poate fi studiat la sediul autorităţii. În ziare locale se publică numai partea dispozitivă a proiectului actului normativ sau un
extras al acestuia, făcându-se referire obligatorie la locurile unde poate fi studiat actul respectiv în forma completă.
(4) Elementele arătate la alin. (2), lit. „c” sunt de regulă următoarele:
în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ este de 10 zile;
în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul
de act normativ este sediul Consiliului Judeţean Covasna, situat în Sf. Gheorghe, piaţa Libertăţii nr. 4, cod 520008, jud. Covasna;
în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ este prin poştă, prin email pe adresa petitii@covasna.info.ro sau office@covasna.info.ro şi fax la nr.
0267/351228 sau depus personal la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna.
Art.9. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite
asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice, în termenul prevăzut la art. 8.
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Art.10. (1) Primirea propunerilor, a sugestiilor şi a opiniilor formulate de persoanele interesate cu privire la actul normativ se
face prin intermediul Registraturii Generale a Consiliului Judeţean Covasna de către funcţionarul public responsabil pentru relaţia
cu societatea civilă din Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna, potrivit fişei postului.
(2) Funcţionarul public arătat la alineatul precedent va trimite propunerile, sugestiile şi opiniile formulate
iniţiatorului actului normativ.
Art.11. (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de 30 de zile de afişare a proiectului de act normativ se constată că
nici o persoană interesată nu a formulat propuneri, sugestii sau opinii referitoare la actul normativ adus la cunoştinţă publică,
persoana arătată la art. 4 va întocmi un proces verbal despre această situaţie.
(2) Procesul verbal se semnează şi se înregistrează în condiţiile arătate la art. 7, alin. (2).
(3) Procesul verbal arătat la alin. (1) şi (2) se înaintează iniţiatorului actului administrativ.
IV. ORGANIZAREA DE DEZBATERI PUBLICE
Art.12. (1) Consiliul Judeţean Covasna prin intermediul Compartimentului relaţii cu publicul şi petiţii va organiza o întâlnire
în care se va dezbate public proiectul de act normativ adus la cunoştinţă publică, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(2) Organizarea de dezbateri publice poate fi cerută şi de iniţiatorul proiectului de act normativ.
Art.13. (1) În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii de organizare de dezbatere publică, persoana arătată la art. 4 va
face un anunţ privind organizarea dezbaterii publice, îl va afişa la avizierul Consiliului Judeţean Covasna şi îl va transmite spre
publicare pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro precum şi către mass media locală spre publicare în limba
română şi maghiară cu cel mult 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea dezbaterii.
(2) Afişarea şi publicarea se face în condiţiile arătate la art. 7, alin. (2) şi (3).
Art.14. Anunţul se aduce la cunoştinţa asociaţiilor care au solicitat organizarea dezbaterii publice precum şi celor care au
formulat sugestii şi propuneri la actul normativ în cauză, prin scrisoare recomandată sau prin oricare din mijloacele care confirmă
primirea corespondenţei.
Art.15. (1) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) data, ora şi locul unde va avea loc dezbaterea publică;
b) ordinea de zi;
c) denumirea asociaţiei care a solicitat organizarea dezbaterii;
d) ordinea de zi;
e) numele persoanei care va conduce şedinţa de dezbatere publică.
(2) De regulă, dezbaterile publice se organizează la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în sala mare de şedinţă.
Art.16. La dezbateri publice participă în mod obligatoriu iniţiatorul actului normativ, şi specialişti din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care au întocmit documentaţia actului normativ, precum şi proiectul actului normativ,
respectiv persoana arătată la art. 4 care asigură lucrările de secretariat ale şedinţei şi întocmeşte procesul verbal. Dezbaterile
publice sunt conduse de iniţiatorul actului normativ.
Art.17. (1) Dezbaterile publice se desfăşoară într-un cadru organizat, asigurându-se dreptul la exprimare tuturor participanţilor.
(2) Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv cu referire la
proiectele de acte normative aflate pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele personale ale
participanţilor, precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările care nu au tangenţă cu punctul de pe ordinea de zi dezbătut.
(3) Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant care s-a înscris să ia
cuvântul.
Art.18. Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor se consemnează într-un proces-verbal al dezbaterii. Procesul verbal al
dezbaterii se semnează de către persoana care a condus şedinţa de dezbatere publică împreună cu cel care l-a întocmit. Procesul
verbal se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro .
V. DEFINITIVAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ŞI TRANSMITEREA SPRE AVIZARE ŞI ADOPTARE
Art.19. Propunerile, sugestiile şi opiniile formulate de persoanele interesate sau cele ale participanţilor la dezbatere publică se
transmit de către persoana prevăzută la art. 4 iniţiatorului proiectului actului normativ.
Art.20. În situaţia în care iniţiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate îşi însuşeşte în parte sau integral
acestea şi consideră necesară introducerea lor în proiectul de act normativ, va menţiona acest lucru într-un referat-anexă şi va
modifica în mod corespunzător proiectul de act normativ, respectiv anexele acestuia.
Art.21. Proiectul de act normativ însoţit de actele care stau la baza acestuia, precum şi procesul verbal întocmit în condiţiile
art. 9, respectiv procesul verbal al dezbaterii publice însoţit de recomandările scrise, se supun avizării comisiilor de specialitate
şi/sau persoanelor cu atribuţii de avizare, după caz.
Art.22. (1) Consiliul Judeţean Covasna sau Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, după caz, vor analiza toate
recomandările referitoare la proiectul actului normativ în discuţie, chiar dacă iniţiatorul nu şi le-a însuşit.
(2) Autoritatea administraţiei publice în cauză are competenţă de adoptare sau emitere a actului normativ, după caz,
punctele de vedere exprimate în cadrul consultării cetăţenilor şi a dezbaterilor publice având valoare de recomandare.
Art.23. În cazul în care din cauza unor circumstanţe excepţionale se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării
unor grave atingeri aduse interesului public, sau în vederea evitării unei pagube iminente, proiectele de acte normative se supun
adoptării sau emiterii, după caz, prin procedură de urgenţă. În această situaţie, compartimentul de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna care a întocmit materialele care stau la baza actului normativ solicită preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna să facă menţiunea „Procedură de urgenţă” pe expunerea de motive sau referatul la proiectul acului normativ.
VI. PARTICIPAREA PERSOANELOR INTERESATE LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
Art.24. Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice ale Consiliului Judeţean Covasna este garantată.
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Art.25. Publicarea anunţului privind ţinerea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna se face în conformitate cu Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
Art.26. Persoanele sau asociaţiile legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, respectiv au solicitat
organizarea unei dezbateri publice în legătură cu un proiect de act normativ de pe ordinea de zi a şedinţei vor fi invitate prin grija
persoanei arătate la art. 4 să participe la şedinţa publică a Consiliului Judeţean Covasna în care se discută proiectul de act normativ
respectiv.
Art.27. (1) Invitaţia se transmite în scris printr-un mijloc care confirmă primirea acesteia şi conţine în mod obligatoriu data,
ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(2) Invitaţia se semnează de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi de către persoana arătată la art. 4.
Art.28. (1) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe,
în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
(2) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.
Art.29. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art.30. (1) Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Judeţean Covasna.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 29 au valoare de
recomandare.
Art.31. Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, au obligaţia să respecte Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna. În cazul în care Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna constată că
o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.32. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu reglementările proprii cuprinse în Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2004 privind
aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliului
judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui, republicată; nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Judeţean Covasna şi nr. 54/2005 privind aprobarea procedurii de publicare a actelor şi modalităţii de difuzare a
Monitorului Oficial al judeţului Covasna, cu modificările ulterioare, şi se actualizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

DISPOZIŢIA Nr. 110/2007
privind aprobarea repartizării sprijinului financiar acordat
unor asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică, precum
şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care
iniţiază programe şi proiecte culturale
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, analizând referatul
Direcţiei Economice nr. 903 din 02.04.2007, privind propunerea
de aprobare a sprijinului financiar acordat unor asociaţii şi
fundaţii cu personalitate juridică, care iniţiază programe şi
proiecte culturale, având în vedere procesul-verbal nr. 1/2007
al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice în domeniul acţiunilor culturale, pentru activităţi
educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin
financiar acordat unităţilor de cult în conformitate cu
prevederile: art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, art. 14 din Normele metodologice
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ,
care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale,
aprobate prin H. G. nr. 49/2003, Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr. 51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi
proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 245/2001, în baza art. 104 alin. (1) lit. „f” şi în
temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată,

lucrativ, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Sf. Gheorghe, 10 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

DISPUNE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 109.000 lei (RON)
pentru sprijinirea financiară a unor programe şi proiecte
culturale desfăşurate de asociaţii şi fundaţii cu personalitate
juridică, precum şi de organizaţii neguvernamentale fără scop
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Anexă la Dispoziţia nr. 110/2007
Notă de prezentare privind programele/proiectele culturale organizate de ONG pe anul 2007
Nr.
crt.

Denumirea organizaţiei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Asociaţia Cabiria
Asociaţia coreografilor maghiari din România
Asociaţia Csiporkázó Játszóház
Asociaţia cultural stiinţifică Carpaţii Răsăriteni
Asociaţia cultural-creştină Iustinian Teculescu
Asociaţia cultural-creştină Iustinian Teculescu
Asociaţia culturală Bikmakk
Asociaţia culturală Bikmakk
Asociaţia culturală de tineret Mandala
Asociaţia culturală Eufonia
Asociaţia culturală Eufonia
Asociaţia culturală Eufonia
Asociaţia culturală Eufonia
Asociaţia culturală Eufonia
Asociaţia culturală Gaál Mózes
Asociaţia culturală Gaál Mózes
Asociaţia culturală Gaál Mózes
Asociaţia culturală Haszmann Pál
Asociaţia culturală Kőrösi Csoma Sándor
Asociaţia culturală Kőrösi Csoma Sándor

21

Asociaţia culturală Vox Humana

22
23

Asociaţia de dans popular „Perkő”
Asociaţia de tineret „Alexandra Ducancea”
Asociaţia etnografică de ocrotire a naturii şi a monumentelor
24
istorice „Horn Dávid”
25
Asociaţia fanfara "Kovács András"
26
Asociaţia Ispilang
27
Asociaţia Könczei László
28
Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania
29
Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania
30
Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania
31
Asociaţia pentru Promovarea Artei Fotografice Gyulai Ferenc
32
Asociaţia pentru Promovarea Artei Fotografice Gyulai Ferenc
33
Asociaţia pentru Promovarea Artei Fotografice Gyulai Ferenc
34
Fundaţia Cimbora
35
Fundaţia culturală Pro Vox
36
Fundaţia culturală Pro Vox
37
Fundaţia Guzsalyas
38
Fundaţia Lajtha László
39
Fundaţia Mihai Viteazul
40
Fundaţia Mihai Viteazul
41
Fundaţia Pro Musica
42
Fundaţia Vadrózsák
43
Asociaţia culturală Gaál Mózes
44
Asociaţia de dans popular al maghiarilor din România
45
Asociaţia Georgius
46
Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania
47
Fundaţia Guzsalyas
TOTAL

Denumirea proiectului
Cineclubul bisăptămânal şi ziua internaţională a filmului de animaţie
Tabără de dans pentru elevi şi instructori
Tabără de creaţie populară şi de dans popular pentru învăţători
Tradiţie şi modernitate
Expoziţie Iustinian Teculescu
Nedeia Mocănească
Muzeul portabil al spaţiilor intermediare
Zilele muzicii medievale Bicfalău, ed. a III-a
Simpozion de creaţie artistică ARTE DIEM 2006, ed. IV
Concurs de interpretare folclorică „Tiszta Forrás”, ed. a VI-a
Deplasările corului de cameră Pro Musica
Festivalul formaţiilor camerale de tineret, ed. a VI-a
Festivalul internaţional al corurilor de cameră „Háromszék”, ed. a VII-a
Tabără de muzică şi artă manuală populară din Bicfalău, ed a VII-a
Editarea periodicii „Erdővidéki Történeti és Természet-tudományi Tár”
Editarea revistei trimestriale „Erdővidéki Lapok”
Zilele culturale din bazinul Baraolt, ed. XV
Tabere de creaţie tradiţională de artă populară
Editare de carte „Kőrösi Csoma Sándor és kelet hagyományaink”
Zilele Kőrösi Csoma Sándor
Participare la Festivalul Internaţional Folk Coral „I Castelli in Cantati”
din Italia
Întâlnire folclorică la Perkő
Itinerar cultural „Pe urmele lui Eminescu”
Expoziţie permanentă pentru instrumentele medicale din secolul XX
Întâlnirea interjudeţeană a fanfarelor cu participare internaţională ed. XVI.
Întâlnire a formaţiilor de teatru pentru copii
Sărbătoarea solstiţiului - Ziua Szent Iván
Concurs naţional de limbă maternă Kőrösi Csoma Sándor
Concurs naţional de interpretare balade populare Kriza János
Tabără „Kárpát-medencei anyanyelvi tábor”
Editarea şi tipărirea catalogului Anual al Asociaţiei
Tabără foto pentru elevi, ediţia VII
Tabără internaţională de foto
Editarea revistei „Cimbora”
Să ocrotim mediul în care trăim
Spectacolul de teatru Gábor Áron
Tabăra de meşteşuguri populare
Tabără de folclor ţigănesc de la Comandău, ed. IX
Festivalul „Tinere talente”
Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă „Crăciunul la români”-ed. a XVII-a
Tabăra naţională de suflători ed. XV.
Tabără de creaţie pentru instrumentişti şi solişti de muzică populară
Program anual, funcţionare
Susţinerea biroului de informaţii
Organizarea concertelor de muzică de cameră şi sinfonice
Organizarea şi derularea programului annual al ACLMT
Organizare ocupaţii şi cursuri meşteşugăreşti pentru copii, tineret şi adulţi

Sprijin
financiar
acordat
(RON)
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2.000
3.000
5.000
3.000
3.000
1.000
2.000
2.000
1.000
3.000
2.000
3.000
1.000
2.000
2.000
5.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
4.000
4.000
5.000
7.000
5.000
109.000

RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA
cu privire la modul de îndeplinire ale atribuţiilor proprii şi ale hotărârilor Consiliului judeţean Covasna
În conformitate cu prevederile art. 116, alin. (1) lit. „l” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si
completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la
modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Având la bază dispoziţiile legale mai sus menţionate, Vă rog să-mi permiteţi să supun analizei şi dezbaterii Dumneavoastră
Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii si a hotărârilor Consiliului judeţean Covasna, în anul 2006,
structurat pe principalele atribuţii prevăzute de lege şi sarcini date de Consiliul Judeţean Covasna prin hotărârile adoptate.
I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
1. Domeniul administraţie publică:
Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale este compartimentul din cadrul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care asigură îndeplinirea sarcinilor
în vederea coordonării activităţii consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean.
În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 133/2006, Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor
locale, prin atribuţiile stabilite, a acţionat în vederea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului Judeţean Covasna în relaţia acestuia cu
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ministerele, serviciile descentralizate ale ministerelor din judeţul nostru şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale, prin
transmiterea circularelor, precizărilor primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţilor deliberative şi executive ale
administraţiei publice locale, urmând ca, după caz, datele solicitate după centralizare să fie transmise la termenele stabilite.
În vederea realizării scopului pentru care este constituit, consiliul judeţean trebuie să se caracterizeze prin transparenţă, eficienţă
şi răspundere faţă de cetăţenii din judeţ, să aibă capacitate de a sprijinii autorităţile administraţiei publice locale de a implementa
asistenţa financiară a Uniunii Europene.
Conform obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare pentru perioada 2005-2008, obiective preluate în Hotărârea nr.
96/2005 al Consiliului Judeţean Covasna prin care s-a adoptat „Strategia de modernizare a administraţiei publice la nivelul
Consiliului Judeţean Covasna”, în cursul anului 2006, respectiv în luna ianuarie s-a elaborat şi transmis la Guvernul României,
Ministerul Administraţiei şi Internelor „Raportul Semestrial de Monitorizare” asupra stadiului implementării planului de acţiune
pentru modernizarea activităţilor proprii ale Consiliului Judeţean Covasna pentru perioada iulie-decembrie 2005, iar în luna iulie
pentru perioada ianuarie-iunie 2006.
În vederea asigurării informării reciproce şi a cunoaşterii problemelor cu care se confruntă autorităţile unităţilor administrativteritoriale şi de a găsi modalităţi de soluţionare ale acestora, în cursul anului 2006, la întâlnirile/consfătuirile de lucru periodice cu
primarii, viceprimarii şi secretarii, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică a participat în mod activ prin persoana /persoanele
desemnată/desemnate, ocazie cu care au fost puse în discuţie probleme de actualitate din diferite domenii ale sferei de competenţă.
Activitatea compartimentului în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor
de specialitate s-a bazat pe prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
şi a propriului Regulament de organizare şi funcţionare.
Astfel în cursul anului 2006, Consiliului Judeţean Covasna s-a întrunit în 12 şedinţe, după cum urmează:
- 9 şedinţe ordinare;
- 3 şedinţe extraordinare.
În cadrul şedinţelor s-au adoptat 161 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale, culturale, etc.
În cursul anului 2006, Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 283 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce
intră în sfera de competenţă prevăzută de lege.
Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au
fost aduse la cunoştinţă publică, în conformitate cu prevederile legale.
În cursul anului 2006, cu scopul asigurării unui permanent schimb de informaţii între conducerea executivă a Consiliului Judeţean
Covasna şi în vederea întocmirii proiectului ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna, Comitetul Consultativ al
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna s-a întrunit în 11 şedinţe analizând problemele atribuite în sfera de competenţă.
Compartimentul asigură activitatea de secretariat al Comisiei judeţene de analizare a propunerilor de stemă.
În cursul anului 2006 a fost înaintată spre analiză Comisiei judeţene de analizare a propunerilor de stemă un singur proiect de
stemă, Comisia l-a analizat şi a transmis întreaga documentaţie la Biroul Zonal al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române. Prin Hotărâre de Guvern s-au aprobat, în cursul anului 2006, stemele comunelor Bixad, Breţcu,
Moacşa şi Vârghiş.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi
complimentările ulterioare, preşedintelui Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de
specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele ce constituie contravenţii prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în
care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis s-a desfăşurat în anul 2006 controlul privind procedura
de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 1906 bucăţi
certificate de producător, ocazii cu care nu s-au constatat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de art. 10
lit. „a” şi „h” din H.G. nr. 661/2001.
Compartimentul a colaborat prin secretarul Comisiei de coordonare, îndrumare şi control al activităţii PSI la nivelul Consiliului
Judeţean Covasna, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin consiliilor locale în domeniul PSI, a sprijinit instruirea
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul consiliilor locale, a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea şi coordonarea desfăşurării concursurilor profesionale ale
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă faza judeţeană şi interjudeţeană.
Totodată, în cursul anului s-a efectuat instructajul introductiv general pentru 9 noi angajaţi în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna, consemnându-se în Fişa individuală de instructaj PSI.
În domeniul protecţiei muncii compartimentul a colaborat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna în vederea stabilirii
măsurilor privind aplicarea prevederilor legislaţiei din domeniu, întocmindu-se Fişele individuale de protecţia muncii pentru noi
angajaţi, după efectuarea instructajului introductiv general (9 persoane).
2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii:
În cursul anului 2006 în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 24 cereri de solicitări de informaţii de
interes public. Având în vedere faptul că, într-o cerere au fost cuprinse mai multe solicitări, în total au fost rezolvate favorabil 48 de
solicitări, 2 solicitări au fost redirecţionate spre rezolvare către instituţiile abilitate, iar 16 solicitări au fost exceptate. Majoritatea
cererilor au fost adresate pe suport de hârtie (64), şi două pe suport electronic. Numărul de cereri adresate de persoane fizice este de 7,
restul de 59 de cereri au fost adresate de către persoane juridice. Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative.
În cursul anului 2006, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de
interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. Astfel, având în vedere prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna pentru elaborarea:
 Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean, pe anul 2006, respectiv;
 Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2006.
În anul 2006 la Consiliul Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 77 de petiţii, dintre care 3 au fost clasate, două fiind
înaintate de persoane anonime iar a treia petiţie a fost clasată deoarece potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea 233/2002
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pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, „dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi
conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns”. Un număr de 31 de petiţii au fost
greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 aceste petiţii au fost trimise autorităţilor sau
instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. Restul petiţiilor,
în număr de 43, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor
legale. În analiza şi soluţionarea scrisorilor şi cererilor ridicate în audienţe sau depuse în scris de către cetăţeni s-a insistat pe analiza
operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate conform competenţelor Consiliului Judeţean.
3. Domeniul juridic-contencios:
Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică care îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele
din cadrul Consiliului judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor,
verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna
prezentate spre avizare.
În anul 2006 Consiliul Judeţean Covasna a participat în nume propriu în 11 procese din care:
 Nr. acţiuni introduse de Instituţia Prefectului judeţului Covasna împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 0
 Nr. acţiuni proprii:2
 Nr. acţiuni introduse de alte persoane juridice sau fizice împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 9.
 Nr. cazuri de reprezentare a consiliilor locale prin mandat: 5.
Stadiul derulării acestor procese:
În anul 2006 Instituţia Prefectului judeţului Covasna nu a promovat nici o acţiune împotriva Consiliului judeţean Covasna.
Împotriva Consiliului Judeţean Covasna au fost iniţiate 9 acţiuni, după cum urmează:
- Gyergyai Ella a înaintat împotriva Consiliului Judeţean Covasna o acţiune la Tribunalul Covasna prin care a solicitat
reîncadrarea soţului, Gyergyai Simon în categoria persoanelor cu handicap. Tribunalul Covasna, prin Sentinţa civilă nr. 133/2006,
a respins cererea d-nei Gyergyai Ella împotriva Consiliului Judeţean Covasna. Cauza a format obiectul dosarului nr. 2588/2005 a
Tribunalului Covasna.
- Becsey László-Gyula, preşedintele Asociaţiei Club Sportiv Tenis de Masă „ELITE” Sf. Gheorghe, a înaintat o contestaţie
la Tribunalul Covasna prin care solicită acordarea sprijinului financiar pentru proiectul depus de Asociaţia Club Sportiv Tenis de
Masă „ELITE” Sf. Gheorghe. Cauza a format obiectul dosarului nr. 1441/2006 a Tribunalului Covasna care a fost suspendată în
data de 14 septembrie 2006.
- S. C. Antrepriza Montaj Reparaţii CCFMH S.R.L. a înaintat împotriva Consiliului Judeţean Covasna o acţiune la
Tribunalul Covasna prin care a solicitat emiterea somaţiei de plată pentru suma de 119.466,92 RON. Tribunalul Covasna prin
Sentinţa civilă nr. 1000/2006 a admis cererea reclamantului şi a obligat Consiliul Judeţean Covasna la plata sumei susmenţionate.
- Numiţii Pălăşan Nicolae, Gyergyai Erzsébet, Kusztura János, Molnár Zoltán, Rădulescu Dan, Todor Alexandru, Serac
Izabella, Baicu Ana, Kolumbán Tünde Csilla, Movilă Maria, Biró Csaba, Demeter Zsuzsa şi József Etele au înaintat o acţiune în
contencios administrativ împotriva Consiliului Judeţean Covasna, prin care au solicitat anularea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 104/2006 privind aprobarea unor măsuri referitoare la reglementarea situaţiei juridice a unui imobil din patrimoniul
judeţului Covasna şi obligarea Consiliului Judeţean Covasna la plata sumei de 100.000 RON, cu titlu de daune morale. Tribunalului
Covasna a admis în parte acţiunea reclamanţilor. Împotriva acestei Sentinţe civile Consiliul Judeţean Covasna a declarat recurs.
Recursul se află în curs de judecată pe rolul Curţii de Apel Braşov.
- Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei a intentat o acţiune în contencios administrativ împotriva Guvernului
României, a Judeţului Covasna, Consiliului Judeţean Covasna etc. pentru anularea H.G. nr. 1485/2005 prin care imobilul situat în
str. Kossuth Lajos a fost transmis în proprietatea publică a judeţului Covasna. Acţiunea se află în curs de judecată pe rolul Curţii
de Apel Braşov şi formează obiectul Dosarului nr. 214/CA/F/2006.
- Asociaţia Apa Roşie a intentat o acţiune în contencios administrativ împotriva Consiliului Judeţean Covasna pentru
anularea parţială a Hotărârii nr. 39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor din patrimoniul natural
judeţean cu modificările ulterioare, a Hotărârii nr. 101/2005 cu privire la participarea Consiliului Judeţean Covasna cu proiectul
„Munţii Nemira-Parc Natural” la programul de finanţare al Administraţiei Fondului de Mediu. Reclamantul a formulat o cerere de
strămutare, sens în care cauza care formează obiectul dosarului nr. 1560/2006 al Tribunalului Covasna a fost suspendată. Cererea
de strămutare a fost respinsă, astfel urmează ca prezenta cauză să fie repusă pe rol.
- Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna au chemat în judecată autoritatea
publică în vederea obligării acesteia din urmă la plata primelor de concediu ce se cuvin potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. Pentru că toţi consilierii juridici aveau calitatea de reclamant în prezenta cauză, Consiliul Judeţean Covasna a
angajat un avocat pentru reprezentarea intereselor autorităţii. Cauza a format obiectul dosarului nr. 13/119/2006 al Tribunalului
Covasna. Instanţa de fond a admis acţiunea reclamanţilor, obligând Consiliul Judeţean Covasna la plata drepturilor băneşti solicitate
pe anii 2001-2005. Consiliul Judeţean Covasna a formulat recurs. Curtea de Apel, a respins calea de atac formulată.
- SC Agro Pan Star SRL din Sf. Gheorghe a formulat o contestaţie împotriva procedurii de achiziţie publică organizată de
Consiliul Judeţean Covasna pentru furnizarea şi distribuţia de lapte UHT. Cauza a format obiectul dosarului nr. 417/119/2006 al
Tribunalului Covasna. Instanţa prin Sentinţa civ. nr. 207/2007 a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantului.
- Deák Ignaţiu a înaintat împotriva Consiliului Judeţean Covasna o acţiune la Tribunalul Covasna prin care a solicitat
anularea Deciziei nr. 257/1978 a Consiliului Popular Judeţean Covasna. Consiliul Judeţean Covasna a invocat excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive. Tribunalul Covasna a admis excepţia invocată şi în consecinţă a scos din cauză instituţia noastră.
Consiliul Judeţean Covasna a promovat 2 acţiuni proprii, după cum urmează:
- Consiliul Judeţean Covasna a chemat în judecată pe S.C. „Proiect Covasna” S.A. pentru obligarea acestuia la inventarierea
şi predarea patrimoniului judeţului Covasna, respectiv Consiliului Judeţean Covasna studiile de teren şi documentaţiile elaborate
pentru realizarea investiţiilor, a elementelor de infrastructură; studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la
comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului. În sprijinul nostru am apelat şi la ajutorul Arhivelor Naţionale
ale României-Direcţia Judeţeană Covasna, care la rândul lui a atenţionat pe pârât în vederea intrării în legalitate, şi în consecinţă, a
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constituirii şi predării dosarelor aflate în arhiva lor. În şedinţa de judecată din data de 18.10.2006 Consiliul Judeţean Covasna a
cerut suspendarea judecării cauzei în condiţiile art. 242 cod pr. Civilă, iar Tribunalul Covasna, prin încheierea din data de
18.10.2006 a suspendat judecarea cauzei.
- Judeţul Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna au intentat o acţiune pentru rectificarea înscrierii în cartea funciară a
drepturilor dobândite de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei. Înscrierea s-a făcut în
baza unui titlu nevalabil. Cauza a format obiectul Dosarului nr. 2500/2006 al Judecătoriei Sf. Gheorghe. Judecătoria Sf. Gheorghe
a admis acţiunea şi a dispus rectificarea înscrierilor aşa cum a fost acest lucru solicitat. Împotriva Sentinţei, Episcopia şi
Ministerul Culturii şi Cultelor a declarat apel. Tribunalul (Dos. nr. 683/119/2006 se va pronunţa în data de 20 martie 2007).
Din procesele începute în anii anteriori menţionăm următoarele:
- Szotyori Nagy Áron Gergely a chemat în judecată Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; Consiliul Judeţean Covasna,
Primăria Sf. Gheorghe şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice pentru obligarea pârâţilor la emiterea deciziei/dispoziţiei
prevăzute de Legea nr. 10/2001 precum şi la plata daunelor morale. Cauza a format obiectul dosarului nr. 367/2005 a Tribunalului
Covasna care a fost suspendată în data de 8 iunie 2005. Reclamantul Szotyori Nagy Áron Gergely a solicitat repunerea pe rol a
cauzei. Cauza este pe rol cu următorul termen de judecată pe data de 8 martie 2007.
- Din anul 2005 s-a aflat pe rolul Instanţelor de judecată contestaţia la executare silită formulată de SC Electrica SA
împotriva Consiliului judeţean Covasna privind obligarea contestatorului la plata tarifului de utilizare a terenurilor de pe marginea
drumurilor judeţene.
- Instanţa de fond a respins contestaţia, dar nu s-a pronunţat asupra cererii reconvenţionale formulate de Consiliul Judeţean
Covasna. Împotriva sentinţei a formulat recurs atât contestatorul, cât şi Consiliul Judeţean Covasna. Tribunalul Covasna a respins
recursul formulat de SC Electrica SA, şi a admis recursul Consiliului Judeţean Covasna trimiţând cauza spre rejudecare la
Judecătoria Sf. Gheorghe pentru soluţionarea cererii reconvenţionale a Consiliului Judeţean Covasna. Judecătoria a admis în parte
cererea reconvenţională obligând SC Electrica SA la plata dobânzii legale raportată la valoarea de 356.653,96 lei. Împotriva
acestei sentinţe a declarat recurs SC Electrica SA, cale de atac care a fost respinsă de Tribunalul Covasna.
- Cauza intentată de Dl. Szotyori Nagy Áron pentru revendicarea imobilului situat în Sf. Gheorghe p-ţa Libertăţii nr. 4, care
se află pe rolul Curţii de Apel Braşov faza de recurs. Recursul a fost declarat atât de Consiliul Judeţean Covasna, cât şi de Statul
Român. Cauza a fost suspendată la cererea reclamantului până la soluţionarea unei cauze în Ungaria, pendinte prezentului proces,
în care Consiliul Judeţean Covasna nu figurează ca parte.
- Încă din 2003, reclamanţi Finichiu Ioan Oituz şi Botoşiu Elena au chemat în judecată SC Comalta SA şi Consiliul
Judeţean Covasna. Faţă de Consiliul Judeţean Covasna s-a solicitat anularea în parte a Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate nr. CV 0007 emis în favoarea SC Comalta SA din Sf. Gheorghe. Tribunalul Covasna a respins cererea reclamanţilor.
Reclamanţii au declarat apel împotriva Sentinţei Tribunalului Covasna. Curtea de Apel, prin Decizia nr. 73/Ap/2006 a respins
apelul. Apelanţii au solicitat revizuirea Deciziei. Curtea de Apel a respins cererea de revizuire.
Împotriva deciziei nr. 73/Ap/2006 al Curţii de Apel Braşov reclamanţii au formulat recurs. Cauza se află în prezent pe rolul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi formează obiectul Dos. Nr. 12288/1/2006.
În cursul anului 2006 s-a acordat asistenţă juridică consiliilor locale la solicitarea acestora, după cum urmează:
- Instituţia Prefectului Judeţului Covasna a atacat Dispoziţia Primarul Comunei Poian nr. 13/2006 privind transferarea
asistenţilor personali şi a paznicilor comunali cu domiciliul din comuna Estelnic, şi prin urmare a solicitat, prin acţiunea în
contencios administrativ, anularea parţială a acestuia. Tribunalul Covasna prin Sentinţa civilă nr. 849/2006 a respins acţiunea
formulată de Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, care, a declarat recurs. Cauza se află pe rolul Curţii de Apel Braşov.
- Instituţia Prefectului Judeţului Covasna a atacat Hotărârea Consiliului Local Poian nr. 27/2006 aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Poian, pentru anul 2006 şi prin urmare a solicitat, prin acţiunea în contencios administrativ, anularea
art. 2 al hotărârii. Faţă de acesta, Consiliul local Poian în şedinţa ordinară din 29.08.2006 a adoptat o hotărâre în acest sens şi
anume Hotărârea nr. 43/2006 privitoare la modificarea hotărârii nr. 27/2006 privitoare la aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Poian, pentru anul 2006 şi în consecinţă, a solicitat respingerea acţiunii prefectului judeţului Covasna, ca rămasă fără
obiect. În completarea acţiunii, depusă ulterior adoptării Hotărârii nr. 43/2006, Instituţia Prefectului judeţului Covasna a solicitat
şi anularea art. 3 al Hotărârii nr. 27/2006. Cauza se află pe rolul Curţii de Apel Braşov.
- Subsemnaţii: Jakabfi Zsuzsánna, Bencze Enikő, Cisar Timea, Pakó Piroska, Kerekes Izabella, Móré Enikő, Orbán Júliánna,
Palkó Mónika, Voloncs Mária, Daragits, Márta, Pakó István, Szávuly Judit şi Cseh Erika au înaintat, împotriva Primarului Comunei
Catalina, o acţiune prin care au solicitat plata unei sume de bani, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport la/de la locul
de muncă, nedecontate/neplătite. Faţă de acesta Primarul comunei Catalina a demonstrat că situaţia descrisă de către reclamanţi nu
corespunde realităţii, întrucât sumele solicitate au fost plătite petiţionarilor de către Şcoala cu cls. I-VIII „Bálint Gábor” din Catalina
şi în consecinţă a cerut respingerea acţiunii reclamanţilor ca fiind netemeinice şi fără obiect. La şedinţa din 22.06.2006 petiţionarele
au retras cererile, astfel acţiunea a rămas fără obiect.
- Székely Zoltán a făcut plângere împotriva Dispoziţiei emise în baza Legii nr. 10/2001 a Primarului comunei Vârghiş la
Tribunalul Covasna solicitând anularea acesteia. Instanţa de fond a respins acţiunea reclamantului la care a formulat apel la Curtea
de Apel Braşov. Instanţa de apel a respins apelul. În urma recurării de către reclamantul Székely Zoltán a deciziei Curţii de Apel
Braşov Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a trimis cauza spre rejudecare Curţii de Apel Braşov. Curtea de Apel Braşov a admis
plângerea reclamantului iar Primarul comunei Vârghiş a declarat recurs. Cauza se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
cu termen de judecată în data de 20 februarie 2007.
- Mátyas Mária, a formulat contestaţie la Dispoziţia Primarului comunei Lemnia nr. 294/2004 de respingere a solicitărilor
exprimate în Notificarea nr. 65/N/2002 depusă în temeiul Legii nr. 10/2001. Primarul comunei Lemnia a solicitat asistenţă juridică
Consiliului Judeţean Covasna în momentul în care cauza se afla în faza procedurală a apelului, deoarece sentinţa primei instanţe a
dat câştig de cauză reclamantei Mátyas Mária. Instanţa de apel a respins apelul, prin decizia civilă nr. 220/Ap/2006 , iar momentan
această Decizie este recurată. Nu cunoaştem următorul termen, deoarece nu am primit încă citaţie în acest sens de la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.
În cursul anului 2006 s-a acordat asistenţă juridică instituţiilor subordonate la solicitarea acestora, după cum urmează:
- Ciangă Horia Dumitru a chemat în judecată pe Muzeul Naţional Secuiesc pentru revendicare mobiliară, cauză care a
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format obiectul dosarului nr. 1409/2006 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe. Prin sentinţa civilă nr. 1732/2006 reclamantului Ciangă
Horia Dumitru i s-a admis acţiunea şi instanţa de fond a dispus restituirea bunurilor mobile solicitate prin cererea de chemare în
judecată. Muzeul Naţional Secuiesc a declarat apel împotriva sentinţei instanţei de fond care formează obiectul dosarului nr.
526/119/2006 a Tribunalului Covasna şi este în curs de judecată.
În cursul anului 2006 Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative a întocmit în nr. de 38 de
proiecte de hotărâre de Guvern, după cum urmează:
- trecerea fără plată a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ANIF RA Sucursala Mureş-Olt Superior
în domeniul public al comunei Moacşa şi în administrarea Consiliului Local Moacşa (adresa de înaintare nr. 2159/02.03.2006);
- modificarea şi completarea anexelor la H. G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 2698/16.03.2006);
- trecerea fără plată a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Cancelariei Primului-Ministru prin
Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Cancelariei PrimuluiMinistru prin Agenţia Naţională pentru Sport în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorhe şi în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Sf. Gheorghe, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 3854/20.04.2006);
- trecerea unor imobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea SNC-SA Ploieşti în proprietatea publică a
Oraşului Baraolt şi în administrarea Consiliului Local Baraolt, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 3855/20.04.2006);
- trecerea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea RN a Pădurilor ROMSILVA în domeniul
public al oraşului Baraolt şi în administrarea Consiliului Local Baraolt, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 3926/26.04.2006);
- trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea RADEF „România-Film” în domeniul public al
Municipiului Sf. Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe;
- trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea RADEF „România-Film” în domeniul public al
Oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Covasna;
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 5359/05.06.2006);
- transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Filmului
ROMÂNIAFILM în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sf.
Gheorghe (adresa de înaintare nr. 6699/13.07.2006);
- transmiterea unor bunuri mobile din domeniul public al statului şi din administrarea MNIR în domeniul public al judeţului
Covasna şi în administrarea Muzeului Naţional Secuiesc (adresa de înaintare nr. 2159/02.03.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru
finalizarea obiectivului de investiţii „Incubator de afaceri în Municipiul Sf. Gheorghe”, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr.
6872/19.07.2006);
- trecerea unui imobil şi teren aferent din domeniul public al statului şi din administraţia Ministerului Apărării în domeniul
public al Comunei Bodoc, judeţul Covasna, şi în administrarea Consiliul Local Bodoc (adresa de înaintare nr. 7800/11.08.2006);
- modificarea şi completarea anexelor la H. G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 8624/12.09.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru Municipiul Târgu Secuiesc (adresa de înaintare nr. 8696/14.09.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru Municipiul Târgu Secuiesc (adresa de înaintare nr. 10149/24.10.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru
finalizarea obiectivului de investiţii „Incubator de afaceri în Municipiul Sf. Gheorghe”, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr.
11.210/24.11.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 10835/27.11.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru Municipiul Târgu Secuiesc (adresa de înaintare nr. 11426/30.11.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
(adresa de înaintare nr. 11444/30.11.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru Comuna Ilieni, judeţul Covasna (adresa de înaintare nr. 11979/18.12.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru Comuna Chichiş, Barcani, Ilieni, Aita Mare, Mereni, Zagon, Ozun, Bodoc, Catalina, Poian, Băţani, Estelnic, Municipiul Sf.
Gheorghe, Oraşul Covasna, Judeţul Covasna (adresele de înaintare nr. 11938-11.954/30.11.2006);
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
pentru judeţul Covasna (pentru Comunele Barcani, Sita Buzăului, Valea Mare, Dobârlău, Vâlcele), (adresa de înaintare nr.
11979/18.12.2006);
- trecerea unui imobil şi teren aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul
public al Comunei Bodoc, Judeţul Covasna şi în administrarea Consiliului Local Bodoc (adresa de înaintare nr. 12192/21.12.2006).
În cursul anului 2006 consilierii juridici au întocmit toate proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean şi dispoziţiile
preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.
Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după fiecare şedinţă a Consiliului
judeţean.
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de
război cu personalul cu obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare.
Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale prezentate Consiliului Judeţean Covasna în şedinţa ordinară din 30 martie 2006.
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4. Domeniul lucrări de secretariat-arhivă:
În domeniul secretariatului:
În anul 2006 s-au asigurat lucrările de secretariat al direcţiei, cum ar fi: preluarea, înregistrarea, repartizarea conform rezoluţiei
preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna, a corespondenţei primite; evidenţa, ordonarea şi arhivarea
documentelor specifice activităţii.
În domeniul registraturii generale:
În cursul anului 2006 s-a primit prin poştă, curier, poştă electronică, fax, direct de la petiţionari un număr de 12215 acte
care au fost înregistrate în Registrul General de intrare-ieşire al Consiliului Judeţean Covasna.
După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Judeţean Covasna în vederea repartizării acestora
către compartimentele care au atribuţia legală de a le soluţiona.
Adresele şi răspunsurile la actele înregistrate s-au expediat prin poştă sau prin delegat. În vederea expedierii, la registratură se
sortează actele după instituţii, persoane fizice, persoane juridice după care se completează plicurile cu numele, respectiv denumirea,
adresa destinatarului, numărul de înregistrare. Expedierea se face pe bază de borderou.
În domeniul arhivei:
În cursul anului 2006 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La
solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au eliberat 186 de adeverinţe şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean
Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna.
Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a
pus la dispoziţie documente pentru consultare cu respectarea procedurilor legale.
În bază de inventar s-a preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în cursul anului 2006, asigurând selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.
Pentru constituirea corectă a arhivei curente, conform procedurilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în urma
propunerilor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, s-a
aprobat reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului Judeţean Covasna prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 152/2006.
În anul 2006 s-au predat, la Arhivele Naţionale, următoarele documente:
- documente create de Biroul documentelor Secrete al Raionului Tg. Secuiesc, cu termen de păstrare „Permanent” şi
„Expirat”, 87 de dosare,
- documente create de Secţia de Sănătate al Raionului Tg. Secuiesc, 25 dosare,
- documente create de C.P.U.N. jud. Covasna, 156 dosare,
- documente cu acte secrete referitoare la planurile naţionale de dezvoltare social-economic al judeţului Covasna,
perioada 1972-1990, 21 mape,
- dosarele Pensionarilor de război al Raionului Tg. Secuiesc, 40 pachete,
- Monitorul Oficial al României, partea a II-a, Dezbateri Parlamentare din anii 1968-2000,
- S-au selecţionat şi s-au predat la S.C. REMAT S.A., cu aprobarea Arhivelor Naţionale, următoarele documente, cu
termen de păstrare „Expirat” create de :
- Corpul Gardienilor Publici Covasna, 60 dosare,
- S.C. Microinfo S.A., 36 dosare,
- Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi a IV-a, perioada 1970-2000, 114 pachete.
II. DIRECŢIA ECONOMICĂ
Direcţia economică, în calitatea sa de organ de lucru din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Covasna, îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate al Consiliului judeţean Covasna” aprobat prin Hotărârea nr. 123/2005 şi modificat prin Hotărârile nr. 51/2006 şi nr.
133/2006.
În activitatea sa direcţia economică urmăreşte asigurarea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului judeţean Covasna în domeniile de
care răspunde, respectiv: buget-finanţe-contabilitate; organizare, salarizare, resurse umane; învăţământ, sănătate, cultură, relaţii cu
O.N.G-uri şi informatică.
În cadrul direcţiei se urmăreşte, de asemenea, asigurarea respectării legalităţii în toate activităţile desfăşurate.
În activitatea direcţiei economice un rol important îl deţin legăturile de colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale,
prefectura judeţului şi serviciile publice descentralizate din cadrul judeţului.
Prin direcţia economică s-a realizat, de asemenea coordonarea activităţii instituţiilor şi serviciilor publice judeţene, precum şi
ale primăriilor şi consiliilor locale în domeniile de activitate specifice.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2006 de către aparatul de lucru al direcţiei economice, pe domenii de activitate, sunt
prezentate în cele ce urmează:
A. În domeniul buget-finanţe:
Prin Legea nr. 379/2006 privind bugetul de stat pe anul 2006 au fost aprobate judeţului sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, cu destinaţie specială şi pentru echilibrarea bugetelor locale, iar repartizarea acestora pe unităţi administrativteritoriale a fost aprobată prin Hotărârea nr. 167/2005 a Consiliului judeţean Covasna, urmărind ca dimensionarea pe localităţi a
fondurilor să aibă în vedere criteriul echitabilităţii, pentru ca fiecare consiliu local să dispună de resurse minime în vederea
acoperirii financiare a activităţilor prevăzute în sarcina de finanţare a autorităţilor publice locale.
Urmărind acest principiu, având la bază şi rezultatul analizei făcute împreună cu consiliile locale din teritoriu asupra
posibilităţilor materiale de a se achita de sarcini, în cursul anului s-a intervenit în mai multe rânduri la Ministerul Finanţelor
Publice şi la Ministerul Administraţiei Publice pentru suplimentarea sumelor acordate judeţului din unele venituri ale bugetului de
stat.
Majorarea bugetului judeţean s-a prevăzut în mai multe acte normative elaborate de guvern în cursul anului trecut, fiind
adoptate tot atâtea hotărâri de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor sau de modificare a bugetului propriu al
judeţului, respectându-se destinaţiile pentru care au fost alocate.
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1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate
judeţului prin acte normative referitoare la bugetul pe anul 2005, a fost precedată de efectuarea lucrărilor de fundamentare şi evaluare
a indicatorilor în baza cărora putea să aibă loc repartizarea efectivă, şi anume:
- evidenţierea pe localităţi a sumelor/cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate în anii
anteriori prin hotărâri ale consiliului judeţean;
- evidenţierea pe localităţi a realizării veniturilor proprii şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit în anii premergători
celui pentru care se elaborează bugetul, utilizând în acest scop baza de date solicitată de la direcţia finanţelor publice şi
centralizatoarele lunare ale execuţiei bugetare pe localităţi întocmite în cadrul biroului;
- solicitarea şi evidenţierea pe localităţi a datelor recente referitoare la indicatorii statistici prevăzuţi drept criterii de
repartizare a sumelor;
- efectuarea de calcule comparative între indicatori şi calcule privind dinamica anuală a acestora pe localităţi.
Corespunzător prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2006, la repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit
şi a celor din cota de 22% la dispoziţia consiliului judeţean, prin Hotărârea nr. 167/2005 s-au stabilit criteriile specifice pentru
repartizarea procentului de 15% din aceste sume.
La repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor şi cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale s-a luat în considerare sprijinirea proiectelor cu finanţare externă şi sprijinirea rezolvării unor probleme de
urgenţă majoră din activitatea consiliilor locale.
În cursul anului au fost aprobate hotărâri de guvern şi ordonanţe de rectificare a bugetului de stat pe anul 2006, fiind
adoptate în total 5 hotărâri de repartizare a sumelor aprobate judeţului şi o hotărâre de modificare a sumelor aprobate iniţial pentru
finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ.
2. Elaborarea proiectului anual al bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean
pe anul 2006 s-a efectuat în urma parcurgerii mai multor etape de fundamentare, şi anume:
- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat sau subvenţii de la bugetul de stat;
- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente activităţilor sau instituţiilor publice finanţate
din bugetul consiliului judeţean;
- analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli
necesare pentru funcţionarea instituţiei respective;
- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu
priorităţile stabilite de instituţiile publice şi autorităţile publice judeţene.
Bugetul iniţial pe anul 2006 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin
Hotărârea nr. 2/2006 al Consiliului judeţean Covasna, însumând atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli valoarea
totală de 33.679 mii lei.
Dimensionarea programului de venituri şi cheltuieli s-a efectuat în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2006 nr. 379/2005, prin care s-au repartizat bugetului propriu al judeţului sume defalcate din TVA pentru următoarele destinaţii:
- pentru acţiuni transferate sau noi cheltuieli publice (învăţământ special, protecţia copilului, program lapte şi corn)
- pentru reabilitarea de drumuri;
- pentru echilibrarea bugetului administraţiei proprii a judeţului.
Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului
judeţean s-a făcut în limita veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2006 din surse proprii şi cote defalcate din impozitul pe
venit, precum şi din sumele defalcate menţionate anterior, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite cât de cât normale a tuturor
instituţiilor publice de interes judeţean.
Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar
raportat prin aprobarea a 13 hotărâri, majorându-se sau diminuându-se nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate
anterior.
Aceasta şi ca rezultat al intervenţiilor făcute la nivelul central, fiind repartizată în total bugetului propriu al judeţului prin
7 hotărâri guvernamentale, suma de 6.300 mii lei din fondul de rezervă bugetară, care a fost destinată finanţării unor lucrări de
investiţii sau de proiectare şi pentru achiziţii de bunuri.
3. Activităţile principale realizate în cursul execuţiei bugetare au fost:
a) Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma
analizei solicitărilor depuse de instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de
folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior. Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul
de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să acopere cheltuielile
programate.
b) Conducerea contabilităţii veniturilor bugetare ale consiliului judeţean
- evidenţa operativă a încasărilor pe categorii de venituri în baza Ordinelor de plată sau a foilor de vărsământ primite de la
Trezorerie;
- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie;
- prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare,
precum şi a celei de regularizare a taxelor;
- virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de
urbanism, la consiliile locale pe a căror rază teritorială se află lucrarea.
c) Efectuarea virărilor de credite
- evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite;
- analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli;
- întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea
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care prezintă disponibilităţi şi majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente;
- conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de
credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar aparţine ordonatorului principal de credite, începând cu trimestrul al III-lea al anului
2006 au fost aprobate virări de credite prin două dispoziţii ale Preşedintelui.
d) Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale
- verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii m termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele
bugetului aprobat şi concordanţa între indicatori;
- centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată;
- completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare;
- completarea bazei de date pe suport informatic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute.
e) Una din activităţile importante la care participă reprezentantul biroului buget-finanţe este în domeniul achiziţiilor
publice, începând de la elaborarea programului anual de achiziţie, conducerea lucrărilor de secretariat ale comisiilor de licitaţii şi
de evaluare a ofertelor, până la urmărirea respectării legalităţii în toate cazurile de achiziţii publice.
B. În domeniul contabilitate:
Contabilitatea este principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului instituţiei, precum şi al
rezultatelor obţinute şi trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu
privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute, controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi exactitatea datelor contabile
furnizate.
Prin compartimentul contabilitate s-au derulat fonduri în valoare de 21.412.428 lei, pe următoarele capitole bugetare:
51.02 Autorităţi publice 5.012.852 lei
54.02 Alte servicii publice generale 5.455 lei
55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 299.077 lei
60.02 Apărare 221.708 lei
61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 58.936 lei
65.02 Învăţământ 2.173.593 lei
66.02 Sănătate 6.545 lei
67.02 Cultură, recreere, religie 1.247.244 lei
80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 847.847 lei
84.02 Transporturi 9.319.355 lei
84.07 Transporturi 1.526.217 lei
87.02 Alte acţiuni economice 85.572 lei
51.08 Autorităţi publice 297.700 lei (fonduri externe)
80.08 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 298.056 lei (fonduri externe)
87.08 Alte acţiuni economice 12.271 lei (fonduri externe)
În baza bugetelor aprobate de Consiliul Judeţean Covasna, compartimentul contabilitate a urmărit încadrarea
cheltuielilor pe capitole, articole şi aliniate bugetare, întocmirea documentelor de plată, verificarea extraselor de cont emise
de trezorerie şi bănci comerciale, evidenţierea acestor cheltuieli în contabilitatea analitică şi sintetică, întocmirea balanţelor de
verificare lunare analitice şi sintetice, a conturilor de execuţie pe capitole bugetare şi a bilanţului contabil trimestrial şi anual.
Împreună cu Serviciul administrativ-gospodăresc şi celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate,
cu Centrul Militar Judeţean şi Protecţia Civilă s-a întocmit programul de achiziţii publice pentru activităţile ce se derulează
prin contabilitatea Consiliului judeţean.
În perioada 13 noiembrie-8 decembrie 2006 s-a efectuat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti
care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna, în baza Dispoziţiei nr.239/2006 emisă de domnul preşedinte al
consiliului judeţean Covasna. După confruntarea soldurilor faptice cu cele scriptice nu s-au înregistrat diferenţe.
În anul 2006, în perioada 1 martie-31 mai, s-a efectuat auditarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie pe anul 2005, de
către Curtea de conturi a României/Camera de conturi Covasna/Direcţia de control financiar ulterior. În urma controlului s-a emis
Încheierea nr.12/15.06.2006 prin care s-a dispus descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite al Consiliului Judeţean
Covasna, domnul Demeter János în calitate de preşedinte, pentru exerciţiul bugetar al anului 2005.
C. În domeniul resurse umane:
În cursul anului 2006, Biroul resurse umane a contribuit la elaborarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru
următoarele instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna:
- Muzeul Naţional Secuiesc (Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 8/2006 şi Hotărârea nr.149/2006);
- Biblioteca judeţeană Bod Péter (Hotărârea nr. 84/2006)
- Şcoala populară de arte şi meserii (Hotărârea nr. 83/2006)
- Centrul de Studii Europene, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 55/2006.
Biroul resurse umane a coordonat elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate,
aprobat prin Hotărârea nr. 51/2006 a Consiliului Judeţean Covasna, respective prin Hotărârea nr. 133/2006 şi a pregătit rapoartele în
vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna ca membru în consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de
Sănătate Covasna (Hotărârea nr. 151/2006), respectiv în consiliul etic al Spitalului Judeţean Dr. Fogolyán Kristóf din Sfântu
Gheorghe (Hotărârea nr. 134/2006).
În cursul anului 2006 am contribuit la elaborarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna:
Începând cu data de 1 februarie 2006, prin Hotărârea nr. 7/2006, a fost aprobată reorganizarea aparatului propriu, constând
din următoarele modificări structurale:
- trecerea Secretariatului A.T.O.P. de la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii din cadrul Direcţiei juridice şi
administraţie publică, în coordonarea directă a vicepreşedintelui;
- transformarea Compartimentului administrarea drumurilor judeţene şi transport public în Serviciul administrarea drumurilor
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judeţene, şi suplimentarea numărului funcţiilor publice din acest compartiment cu o funcţie publică de conducere de şef serviciu, care se
înfiinţează prin transformarea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei dezvoltarea teritoriului;
- scindarea Compartimentului arii naturale protejate, monumente, turism, în 2 compartimente: Compartimentul dezvoltarea
turismului şi Compartimentul protecţia mediului;
- transformarea funcţiei publice vacante de referent clasa III superior cu studii medii din cadrul Serviciului tehnicinvestiţii în referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată, clasa II superior 1;
- transformarea funcţiei publice vacante de consilier clasa I asistent 2 în referent cu studii medii, clasa III superior 1 din
cadrul Compartimentului integrare europeană, relaţii externe, mass-media.
Începând cu data de 1 octombrie 2006, prin Hotărârea nr. 109/2006 s-a aprobat înfiinţarea Compartimentului de autoritate
tutelară şi probleme sociale sub conducerea şi coordonarea directă a secretarului judeţului, cuprinzând un post de consilier superior.
Prin Hotărârea nr. 148/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007, a fost înfiinţat Compartimentul de achiziţii publice,
având în componenţă 3 posturi de funcţie publică.
Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna au mai fost modificate în anul
2006 şi prin Hotărârea nr. 36/2005, Hotărârea nr. 52/2006, Hotărârea nr. 102/2006 şi prin Hotărârea nr. 130/2006 ale Consiliului
Judeţean Covasna, prin transformarea unor posturi ca urmare a terminării perioadei de stagiu a titularului, respectiv în urma susţinerii
examenului de promovare de către persoanele care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară
activitatea, prin transformarea unor funcţii publice în vederea avansării în trepte de salarizare şi transferarea unor posturi dintr-un
compartiment în altul.
În urma acestor modificări numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna s-a
majorat cu 2, numărul total de posturi ajungând la 139 de posturi, din care 3 posturi sunt de demnitate publică, 89 posturi sunt de
funcţie publică şi 47 sunt posturi contractuale.
În anul 2006 Consiliul Judeţean Covasna a aprobat numirea în funcţia de conducere la instituţii subordonate consiliului
judeţean a 2 persoane:
- domnul Oláh-Badi Csaba, prin Hotărârea nr. 27/2006, a fost numit în funcţia de şef serviciu al Serviciului public comunitar
judeţean de evidenţă a persoanei Covasna, începând cu data de 7 martie 2006, în urma concursului organizat în luna februarie 2006;
- prin Hotărârea nr. 90/2006, începând cu data de 18.08.2006, domnul Vargha Mihály a fost numit temporar în funcţia de
director al Muzeului Naţional Secuiesc, până la ocuparea prin concurs a postului, care a devenit vacant în urma încetării, prin
demisie, a raportului de muncă al domnului Kató Zoltán, constatat prin Hotărârea nr. 89/2006.
În cursul anului 2006 s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 20 de posturi din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna, după cum urmează:
- o funcţie publică de conducere: şef serviciu al Serviciului administrarea drumurilor judeţene;
- 9 funcţii publice de execuţie:
- 5 funcţii publice cu studii superioare de lungă durată: 3 funcţii publice de consilier/inspector debutant, 2 funcţii publice
de consilier superior,
- 2 funcţii publice cu studii superioare de scurtă durată de referent de specialitate superior, respectiv asistent;
- 10 posturi contractuale: un inspector de specialitate cu studii superioare de lungă durată, 2 posturi de referent cu studii
superioare de scurtă durată, 6 posturi de referent cu studii medii şi un post de îngrijitor.
În urma acestor concursuri, în cursul anului 2006, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna au
fost încadrate 15 persoane, dintre care 7 persoane în funcţii publice (5 funcţionari publici definitivi şi 2 funcţionari publici
debutanţi), respectiv 8 persoane au fost angajate pe posturi contractuale. Dintre posturile pentru care s-au organizat concurs în
cursul anului precedent, 5 posturi au fost ocupate prin promovare.
Pe lângă concursurile de recrutare, s-au organizat: 9 examene de promovare în grad/treaptă profesională superioară, dintre
care 3 pentru funcţionari publici şi 6 pentru persoane contractuale, un examen de promovare în funcţie de nivel superior în urma
terminării unei forme de învăţământ cu studii superioare de lungă durată şi 2 examene de testare a cunoştinţelor profesionale la
revenirea din concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.
În anul 2006 am întocmit 3 dosare de pensionare: un dosar de pensionare pentru limită de vârstă şi 2 dosare de pensionare
anticipată parţială.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2006, în cadrul Biroului resurse umane au fost redactate 140 de referate
cu privire la: numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu, suspendarea raportului de serviciu/contractului individual
de muncă, stabilirea drepturilor salariale, numirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, etc.
D. În domeniul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG:
În anul şcolar 2006-2007 conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de acest program un
număr de 10.419 elevi şi 6370 preşcolari din judeţul Covasna. Pentru acest program judeţul Covasna a fost împărţit în 5 zone : Sf.
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura Buzăului.
Suma alocată judeţului Covasna pentru programul lapte şi corn pentru anul 2006 a fost de 2.650 mii lei.
Pentru anul şcolar 2006/2007 licitaţia pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare şi distribuţie a produselor lactate şi de
panificaţie s-a organizat pe zone şi separat pe produse astfel:
ZONA
Sfîntu Gheorghe
Tîrgu Secuiesc
Covasna
Baraolt
Întorsura Buzăului
Total General
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NUMĂR
ŞCOLARI
4.451
2.381
1.166
1.403
1.018
10.419

NUMĂR
PREŞCOLARI
2.432
1.538
742
1.056
602
6.370

TOTAL
6.883
3.919
1.908
2.459
1.620
16.789

Firmele câştigătoare în urma licitaţiei sunt :
S.C. Agropan Star Srl.-Sf. Gheorghe cu distribuţia produselor lactate-pentru elevii şi preşcolarii din zonele Sfîntu
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului şi a produselor de panificaţie pentru elevii din zonele Tg. Secuiesc,
Covasna, Întorsura Buzăului şi Baraolt şi preşcolarii din zonele Sf. Gheorghe, Covasna.
S.C. Erpek S.A Baraolt cu distribuţia produselor de panificaţie-pentru elevii din zona Sfîntu Gheorghe şi preşcolari în
zona Baraolt.
S.C. Mopaco S.A Sfîntu Gheorghe cu distribuţia produselor de panificaţie pentru preşcolarii din zonele Tg. Secuiesc şi
Întorsura Buzăului.
Începând cu luna septembrie 2006 conform H.G. nr. 1284/2006 s-a actualizat limita valorii zilnice pentru produsele lactate
şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar la 1,04 lei/elev, respectiv preşcolar.
Încă de la începerea anului şcolar 2006-2007 am avut probleme legate de distribuirea laptelui UHT de către S.C. Agro Pan
Star Srl., problemele continuându-se şi în anul 2007, ceea ce a dus la organizarea un noi licitaţii pentru aprovizionarea şi
distribuţia laptelui UHT pentru elevii şi preşcolarii din judeţ.
Ca urmare Comisia judeţeană de coordonare a programului Lapte Corn s-a reunit de mai multe ori în cursul anului 2006
pentru a propune şi de a lua măsuri privind derularea în condiţii bune a programului cum ar fi :
 Propuneri privind stabilirea produselor care se vor distribui pentru anul şcolar 2006/2007.
 Verificarea societăţilor câştigătoare din punct de vedere al normelor europene.
 Luarea de măsuri legate de neîndeplinirea prevederilor contractuale.
În cursul anului 2006 reprezentanţii desemnaţi din cadrul compartimentului au participat la şedinţele, respectiv programele
comisiilor din care fac parte: Grup consultativ de lucru în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri la nivelul judeţului
Covasna, Comisia judeţeană privind incluziunea socială, Comitetul de coordonare al proiectelor Phare-Coeziune Economică şi
Socială-Dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale, Consorţiul pentru Dezvoltare Regională, Programele Phare TVET, Consiliul
judeţean al elevilor.
În iulie 2006 s-a organizat în colaborare cu Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania tabăra de tineret al
liceenilor din regiunea Carpato-Dunăreană, la care au fost invitaţi elevi din judeţele înfrăţite cu judeţul Covasna. În decembrie au
avut loc Zilele ONG-lor, manifestare organizată în colaborare cu Institutul de cultură al judeţului Veszprém (Ungaria).
În bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006 a fost prevăzută: pentru activităţi sportive suma de 50.000 lei; pentru
susţinerea cultelor suma de 70.000 lei; iar pentru sprijinul financiar acordat unor acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase,
precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi de recreere suma de 130.000 lei. În urma anunţării concursului de proiecte de
finanţare suma totală de 250.000 RON alocată în buget pentru acest scop pentru anul 2006 a fost repartizată la un total de 140 de
proiecte dintre care 79 programe cultural-artistice, educative şi sociale organizate de instituţii şi ong-uri, 22 programe sportive şi 39
proiecte de sprijin financiar acordat pentru cultele religioase. În urma rectificărilor de buget suma totală de 288.500 lei pentru anul
2006 a fost acordată în total la sprijinirea a 144 programe.
Pe lângă sprijinul financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale,
educative, de tineret şi sociale. S-a continuat implementarea programului de îngrijire la domiciliu în colaborare cu Societatea
Caritas şi Fundaţia Diakonia, precum şi programul social pentru elevii de la Câmpul Frumos.
În cadrul programului pentru tineret în colaborare cu Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna, au fost organizate mai multe
programe vizând creşterea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi întărirea democraţiei participative la nivel local prin educarea
tinerilor în spiritul unei democraţii reprezentative şi educarea tinerilor pentru participarea într-o democraţie reprezentativă.
E. În domeniul informaticii
Activitatea compartimentului s-a bazat pe continuarea şi finalizarea lucrărilor propuse din anul precedent, şi buna
funcţionare a sistemului informatic al Consiliul judeţean Covasna .
În cursul anului 2006 principalele obiective realizate au fost:
- derularea licitaţiei electronice pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare şi distribuţie a produselor lactate şi de
panificaţie pentru preşcolari şi elevii claselor I-IV;
- refacerea completă a paginii web a Consiliului judeţean Covasna şi găzduirea acesteia;
- organizarea şi finalizarea licitaţiilor privind achiziţiile de tehnică de calcul pentru Consiliul judeţean Covasna şi
instituţiile de interes judeţean;
- configurarea şi instalarea programelor de bază pe calculatoarele nou achiziţionate respectiv trecerea la noua politică de
accesare a reţelei de calculatoare;
- administrarea şi întreţinerea reţelei de calculatoare şi a serverelor Consiliului judeţean Covasna;
- adaptarea programelor existente la configuraţiile noi respectiv pe baza legislaţiilor în vigoare;
- înregistrarea în sistemul naţional al administraţiei publice;
- propunerea unor noi proiecte pentru anul 2007 în vederea dezvoltării şi modernizării activităţii administraţiei publice
locale la nivelul cerinţelor UE;
- editarea, tipărirea şi legarea monitorului oficial al judeţului - lunar 150 de exemplare;
- crearea de materiale vizuale;
- editarea, tipărirea şi legarea documentaţiilor pentru licitaţiile organizate de Consiliul judeţean Covasna.
III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI
1. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de
construire-desfiinţare în cursul anului 2006, a cuprins emiterea a 613 Certificate de urbanism, 35 Avize ale structurii de specialitate,
463 Acorduri Unice, 289 Autorizaţii de construire sau desfiinţare.
S-au ţinut 10 şedinţe de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi urbanism, unde au fost analizate 82 Planuri
Urbanistice Zonale şi 4 Planuri Urbanistice de Detaliu. S-au emis 86 avize de principiu şi 67 avize unice.
Valoarea taxelor încasate în urma acestor activităţi a fost după cum urmează:
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 taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism în valoare de 26.257,03 RON;
 taxe încasate structură de specialitate în valoare de 207,96 RON;
 taxe de autorizare în valoare de 143.614,53 RON;
 taxe pentru emiterea Acordului Unic în valoare de 44.630,93 RON, din care pentru structura de specialitate 25.925,37 RON.
Valoarea totală a taxelor pentru emiterea actelor de autoritate în domeniul construcţiilor a fost de 214.710,45 RON, venit la
Bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi consiliilor locale.
2. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ
LUCRĂRI DE DRUMURI
În anul 2006, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de administrare a drumurilor judeţene a avut următoarele
activităţi: asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi DC 14, îndrumarea şi verificarea
lucrărilor de pietruire a drumurilor comunale, eliberarea de autorizaţii speciale de transport pentru autovehicule cu gabarit depăşit,
eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene, revizii
curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor.
Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi DC 14 Covasna- Comandău.
Sursele de finanţare ale acestor lucrări au fost fondurile asigurate din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna şi credit
bancar.
Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna s-au aprobat pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene la
începutul anului 2006 3.722,0 mii lei. Ulterior acesta a fost suplimentat în luna iulie prin Hotărârile nr. 76, 79/2006 ale Consiliului
Judeţean Covasna pe baza HG. Nr. 785, 875, 899 cu 1.500,0 mii lei, în luna septembrie prin Hotărârea nr. 107/2006 cu 2.464,70 mii
lei. şi în luna decembrie prin Hotărârea nr.129/2006 cu 1.496,0 mii lei.
Astfel suma totală alocată din bugetul local pentru anul 2006 pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor
judeţene a fost de: 9.182,70 mii lei.
Tot în bugetul local la capitolul cheltuieli de capital pentru lucrări reparaţii ale drumurilor s-au mai acordat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr 146/2006, 700 mii lei şi prin Hotărârea nr. 129/2006, 65 mii lei.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii ce s-au executat din bugetul local pe drumurile judeţene şi pe drumul public DC 14
Covasna-Comandău, au fost lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă constând din deszăpezirea drumurilor judeţene şi a
drumului DC 14 Covasna-Comandău în perioada 01 ian.-15 aprilie 2006 şi lucrări de întreţinere şi pregătire pentru iarnă a
drumurilor judeţene în perioada 20 octombrie - 31 decembrie 2006, lucrări de lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară
constând din plombări, întreţinerea comună a drumurilor, siguranţa circulaţiei, reparaţii podeţe, pietruiri, consolidări, reparaţii,
lucrări de întreţinere periodică, constând din asigurarea siguranţei rutiere, lucrări de reparaţii curente.
La lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă constând din deszăpeziri, s-au cheltuit 1.880.353,66 lei (incluzând şi
datoriile pe luna decembrie 2005 în sumă de 182.899,71 lei), din această sumă pentru drumurile judeţene s-au cheltuit
1.728.997,47 lei, drumul DC 14 Covasna-Comandău s-au cheltuit 151.356,19 lei.
La lucrări de întreţinere şi pregătire pentru iarnă în perioada 01 octombrie-20 noiembrie 2006 s-au executat plombări pe o
suprafaţă de 65.969 mp pentru care s-au cheltuit 2.175.078,42 lei.
În total pentru lucrări de întreţinere pe timp de iarnă s-au cheltuit în anul 2006 : 4.055.432 ,08 lei.
La lucrările de întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel:
Plombări s-au executat pe o suprafaţă de 96.943 mp în valoare totală de 3.223.165,12 lei RON pe un număr de 20 drumuri
judeţene.
Întreţinerea comună a drumurilor publice judeţene
S-au executat lucrări constând din: curăţire şanţuri şi rigole, reprofilare şi curăţire acostamente, cosirea vegetaţiei,
întreţinerea zonei drumurilor, vopsire parapeţi în valoare de 199.999,21 lei
La lucrări de întreţinere periodică s-au executat lucrări pentru asigurarea siguranţei rutiere, constând din confecţionare,
plantare stâlpi şi montarea diferitelor indicatoare de circulaţie şi marcaj longitudinal, în valoare totală de 299.999,31 lei.
La lucrările de reparaţii curente, s-au executat reparaţii podeţe în valoare de 50.907,52 lei şi pietruiri de drumuri în valoare
totală de 573,716 lei RON pe un număr de 5 drumuri judeţene.
ALTE LUCRĂRI
FINALIZATE ÎN ANUL 2006
Datorită calamităţilor naturale produse în anul 2005 prin HG 904/2005 s-au alocat fonduri în vederea înlăturării efectelor
calamităţilor. Din cauza fondurilor insuficiente precum şi a condiţiilor meteo, finalizarea următoarelor obiective s-a amânat pe
anul 2006: consolidare terasament DJ 113. Valoarea totală a lucrării 1.159.000 lei. În anul 2006 s-a achitat 70.000 lei.
Reconstrucţie pod peste rîul Olt, în localitatea Olteni, aici valoarea totală a lucrării era de 465.000 lei. În anul 2006 s-au efectuat
lucrări în valoare de 197.140,24 lei.
Din fondurile aprobate pentru cheltuieli de capital s-au cheltuit pentru documentaţie tehnică pietruire DC 14 CovasnaComandău 61.285,00 lei; studiu de fezabilitate refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C, în valoare de
16.500,00 lei, în total s-au cheltuit 77.785,00 lei.
Tot din bugetul local legat de întreţinerea drumurilor s-a cheltuit suma de 30.334,87 lei , pentru taxe şi avize.
Suma totală cheltuită pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor în anul 2006 din bugetul local inclusiv cheltuieli de
capital a fost de 8.778.480,07 lei.
Din sursa de finanţare credit bancar în cursul lunii iulie 2006 s-au executat lucrări de consolidări pe 6 drumuri judeţene,
valoarea totală a lucrărilor a fost de 2.376.217 lei.
Din valoarea totală a lucrărilor în anul 2005 a fost plătit suma de 85.003,43 lei, iar restul în luna iulie anul 2006 în valoare de
152.618,26 lei.
Îndrumarea şi verificarea lucrărilor de pietruire a drumurilor comunale: surse de finanţare erau fonduri alocate conform HG
1256/2005 de modificare şi completare a HG 577/1997, privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor. În anul 2006 s36

au executat şi s-au decontat lucrări în valoare totală de 3.521.000,00 lei.
La cererile diferiţilor transportatori s-au eliberat autorizaţii speciale de transport pe DJ-uri jud. Covasna pentru depăşirea
tonajului pe osie şi a gabaritului depăşit, conform Ordinului M.T. nr. 407/1999 şi M.I. nr. 991/1991, pentru aprobarea Normelor
privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
INFRASTRUCTURA DE UTILITĂŢI
LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR FINANŢATE CONFORM HG 577/1997
În programul pe anul 2006 au fost cuprinse comunele: Valea Crişului, Arcuş, Cernat, Breţcu, Ozun, Lemnia, Hăghig, Bixad,
Vârghiş, Bodoc/ Olteni, Zălan, Ghidfalău/Angheluş, Turia/Bálványos.
În anul 2006 în cadrul programului, s-a alocat pentru judeţul Covasna un total de 3.580.000 lei. S-au finalizat şi pus în funcţiune
instalaţiile din satele Valea Crişului şi Cernat, Lemnia, Breţcu, Bixad.
LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ LA SATE
CONFORM H.G. NR. 687/1997, PROGRAMUL SOLEL BONEH
În anul 2006 s-au executat lucrări în satele Aita Mare, Belin, Reci, Malnaş, Zagon.
S-a pus în funcţiune sistemul din Ghelinţa, s-au finalizat instalaţiile de la Aita Mare şi Belin şi s-au pus în funcţiune în luna ianuarie
2007.
Prin grija Consiliului Judeţean au fost asigurate fondurile necesare pentru realizarea instalaţiilor de alimentare cu energie
electrică a gospodăriilor de apă de la Reci, Malnaş, Zagon, lucrări ce se află în execuţie.
În anul 2006 în cadrul programului s-au efectuat lucrările de proiectare pentru obiectivele din Sânzieni, Băţanii Mari, Băţanii
Mici şi Ozunca Băi.
LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI
STAŢII DE EPURARE ÎN JUDEŢUL COVASNA ÎN CADRUL PROGRAMULUI ISPA
În cursul anului 2006, 44 de localităţi din judeţ au adoptat hotărâri de asociere a Consiliilor locale cu Consiliul Judeţean Covasna în
vederea îndeplinirii proiectului „Alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în judeţul Covasna” din cadrul programului ISPA,
finanţat de către Uniunea Europeană.
Pregătirea proiectului va demara în cursul anului 2007, după selectarea firmei de asistenţă tehnică. Finanţarea propriu-zisă a
lucrărilor din Fondul de Coeziune va începe în localităţile care vor avea pregătite documente complete de licitaţie. 15 % din
valoarea totală a proiectului va fi suportat de către beneficiari.
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR
În luna ianuarie 2006 a început pregătirea documentaţiei pentru proiectul regional „Sistem integrat de management al deşeurilor
în judeţele Harghita şi Covasna”. În luna august a fost finalizat Masterplanul şi a fost aprobat de către Comitetul de Coordonare al
proiectului. În cadrul Masterplanului s-a evaluat ca variantă optimă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, construirea a două
depozite ecologice de deşeuri în judeţul Harghita şi unul pentru judeţul Covasna.
Pentru judeţul Covasna a fost identificat un amplasament de 14,86 ha între localităţile Moacşa şi Leţ, care în urma investigaţiilor
efectuate se dovedeşte potrivit pentru construirea depozitului ecologic.
Pregătirea documentaţiei (inclusiv documentele de licitaţie) trebuie finalizată până în luna noiembrie 2007.
În cadrul Masterplanului s-a estimat o valoare a investiţiei de 34.650 mii Euro.
INCUBATORUL DE AFACERI DIN MUNICIPIUL SFÎNTU GHEORGHE
Pe data de 29 septembrie 2006 a avut loc inaugurarea Incubatorului de afaceri din mun. Sfîntu Gheorghe, obiectiv realizat în
cadrul „Programului naţional de înfiinţare de incubatoare de afaceri” în judeţul Covasna.
Valoarea totală a investiţiei: 2.566.155 lei.
Incinta incubatorului de afaceri asigură:
- spaţiu pentru cele 20 de firme incubate în cadrul programului;
- spaţiu pentru alte 8 firme-fără facilităţi;
- birouri cu telefon şi internet;
- birouri pentru consiliere economică şi juridică pentru IMM-uri;
- sală de şedinţe;
- sală expoziţională de 420 mp;
- magazii;
- 50 de locuri de parcare.
INTERVENŢII URGENTE DE CONSOLIDARE LA FURNALUL ISTORIC DE LA BODVAJ
Pe data de 27 octombrie 2006 a fost inaugurat furnalul reconstruit de la Bodvaj, satul Herculian, comuna Băţani. S-a reconstruit
structura iniţială din anul 1831. Valoarea totală a lucrărilor de reconstruire este de 240.000 lei.
CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE
În cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii finanţate prin ANL a fost pus în funcţiune în
luna noiembrie 2006 blocul locuinţe 39 apartamente zona Simeria Sf.Gheorghe.
S-au întocmit proiectele de execuţie la următoarele obiective: bloc locuinţe 28 apartamente Baraolt (Trandafirilor I şi II); bloc
locuinţe str. Bethlen Gábor Tg.Secuiesc, a căror finanţare se va realiza prin ANL.
Lucrări noi cuprinse în program: bloc locuinţe 24 ap. str. Lalelei-mun. Sf. Gheorghe, 24 ap. str. Libertăţii oraş Înt. Buzăului şi bloc
locuinţe zona Peco-mun. Tg. Secuiesc, Bloc locuinţe 24 apartamente Ghelinţa-a căror lucrări de construcţii va începe în anul 2007.
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PROGRAM DE REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRILOR
Obiectivul „Reabilitare termică a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Hăghig în cadrul programului Grant Elveţia”-în
fază de licitaţie pentru execuţie. Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţia de proprietari „Prietenia” mun. Sf.
Gheorghe-lucrări în execuţie.
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII ÎN SPAŢIUL RURAL-ORD. 7/2006
În luna iulie 2006 s-au înscris în program 41 de localităţi din judeţ.
Prin H.G. nr. 1524/2006 şi 1599/2006 s-au aprobat fonduri pentru 36 localităţi în valoare totală de 3.945.000 lei.
PARC ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC
În anul 2006 a fost înaintată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru cererea Consiliului Judeţean Covasna pentru
introducerea acestui obiectiv în portofoliul de proiecte în cadrul Programului Operaţional pentru Spaţiul Sud-Est European. Au
fost identificate amplasamentele posibile, s-a conturat detalierea activităţilor, bugetul proiectului, au fost identificaţi partenerii
potenţiali şi s-a evaluat relevanţa proiectului la nivel naţional şi transnaţional.
PROIECTUL A BORVIZEK ÚTJA-DRUMUL APELOR MINERALE
Proiectul „A borvizek útja-Drumul apelor minerale”-în cursul anului 2006 proiectul urma să intre la fazele ulterioare de
finanţare, dar, din cauza complexităţii mari a proiectului el a fost prevăzut pentru derularea următoarelor etape în anul 2007. în
anul 2006 a fost selectată firma de asistenţă tehnică OVE-ARUP.
UNITĂŢI ŞCOLARE NOI
În cursul lunii septembrie 2006 au fost terminate lucrările de construire pentru două obiective şcolare noi în satele Bodoc şi
Olteni din cadrul Programului de finanţare al Băncii Mondiale.
ŞCOLI REABILITATE ŞI RECONSTRUITE
În cadrul programului PHARE 2003-2005 infrastructură regională şi locală/inundaţii a fost cuprins obiectivul „Şcoala cu clasele
I-IV şi grădiniţă din sat Dobolii de Sus, comuna Boroşneu Mares-a efectuat licitaţia pentru elaborarea proiectului de execuţie şi
execuţia lucrărilor.
A fost începută execuţia lucrării la proiectul de investiţie „Reabilitare Şcoala cu cls. I-VIII Bölöni Farkas Sándor-corp vechi”, din
comuna Belin.
Începând din luna mai 2006 prin H.G. au fost alocate fonduri pentru 117 unităţi şcolare pentru obiective de investiţii,
consolidări, reabilitări, reparaţii capitale şi curente de lucrări ce vizează asigurarea cu utilităţi precum şi edificarea de campusuri
şcolare pentru unităţi şcolare atât din învăţământul preuniversitar cât şi din mediul rural.
Reabilitate Şcoala Generală cu clasele I-IV în satul Mărcuş, comuna Dobârlău-în curs de execuţie.
UNITĂŢI ŞCOLARE SELECTATE PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „PHARE 2004-2006”
Din judeţul Covasna sunt incluse în total 6 şcoli:
a) Grup Şcolar Puskás Tivadar Sf.Gheorghe;
b) Grup Şcolar Economic Administrativ Sf.Gheorghe;
c) Grup Şcolar Contanstin Brâncuşi Sf.Gheorghe;
d) Grup Şcolar Apor Péter Tg.Secuiesc;
e) Grup Şcolar Nicolae Bălcescu Intorsura Buzăului;
f) Grup Şcolar Kőrösi Csoma Sándor Covasna;
Obiectivele au fost licitate-execuţia propriu zisă începe în anul 2007.
PROGRAMUL NAŢIONAL SĂLI DE SPORT
În cadrul Programului Naţional „SĂLI DE SPORT”, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în judeţul Covasna,
în luna decembrie 2006 au fost date în funcţiune lucrările de construcţii la trei obiective în localităţile Bodoc, Ghelinţa şi Reci.
Obiective în execuţie strada Stadionului Sf. Gheorghe; sală multifuncţională Tg. Secuiesc.
În anul 2006 au fost întocmite şi înaintate documentaţii tehnice necesare pentru înscrierea în programul pe anul 2006
următoarele obiective: Zagon, Ghidfalău, Moacşa şi Catalina.
Pentru localităţile Sânzieni şi Cernat obiectivele sunt în execuţie cu termen de punere în funcţiune august 2007.
PROGRAMUL NAŢIONAL „SPORT ÎN CARTIER”
În cadrul acestui program, care aprobă construirea şi amenajarea a 1000 de terenuri de sport în perioada 2004-2006, au fost
depuse la Agenţia Naţională de Sport următoarele documentaţii:
1. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Bixad;
2. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Ojdula;
3. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Lemnia;
4. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-sat Bodoc şi sat Olteni, comuna Bodoc;
5. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Chichiş;
6. construcţia unui teren de fotbal-Zăbala;
7. construcţia unui teren de fotbal-intravilan Tamaşfalău, comuna Zăbala;
8. construcţia unui teren de fotbal-intravilan Surcea, comuna Zăbala;
9. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Araci;
10. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Covasna;
11. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Vârghiş;
12. construcţia şi amenajarea unui teren de sport-Dalnic.
Nu a fost demarat acest program.
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3. INFORMAREA ASUPRA UNIUNII EUROPENE
Principala prioritate al activităţii de comunicare al Centrului de Informare Europa Sf. Gheorghe este de a facilita accesul la
informaţie pentru cetăţeni în toate localităţile judeţului Covasna. Pentru a atinge acest scop în a doua jumătate a anului 2006,
Centrul a întreprins următoarele activităţi:
Editare Buletin Informativ: Centrul a editat un Buletin Informativ bisăptămânal bilingv care se adresează administraţiei
publice locale din judeţ, fiind distribuit cu ocazia întâlnirilor conducerii Consiliului judeţean cu primarii din judeţ. În perioada de
raportare am editat 9 buletine. Acest Buletin Informativ conţine ştiri, noutăţi despre Uniunea Europeană şi procesul de integrare,
glosar ar unor termeni legaţi de integrarea europeană şi evenimente locale. În anexa buletinului sunt prezentate oportunităţi de
finanţare rambursabile şi nerambursabile.
Pagină web: Centrul a administrat o pagină web (www.covasna.info.ro/cie) care poate fi accesat de pe pagina oficială al
Consiliului Judeţean Covasna. Site-ul conţine informaţii legate de activitate Centrului, programe de finanţare, evenimente, linkuri
speciale şi ştiri de actualitate. Site-ul Centrului este reactualizat începând cu luna noiembrie 2006.
Comunicate de presă: editarea de comunicate de presă, cu informaţii de interes general (programe de finanţare, ştiri,
comentarii). Aceste comunicate au fost trimise presei judeţene (Háromszék, Székely Hírmondó, Observatorul de Covasna) posturilor
de radio (Mix.Fm, Radio Star) postului local de televiziune (M3) şi presei electronice.
Programul-„Colţul European”: o campanie de informare permanentă dedicată şcolilor. Cu acest scop am furnizat
materiale informaţionale despre Uniunea Europeană-afişe, postere, pliante, broşuri-instituţiilor implicate şi am trimis săptămânal
informaţii despre oportunităţi de burse şi proiecte pentru elevi. Şcolile care au răspuns mesajului nostru sunt:
a) Liceul Teoretic Nagy Mózes (Târgu Secuiesc);
b) Grupul Şcolar Kőrösi Csoma Sándor (Covasna);
c) Grupul Scolar Nicolae Bălcescu (Întorsura Buzăului) ;
d) Liceul Teoretic Mikes Kelemen (Sfîntu Gheorghe);
e) Grupul Şcolar Puskás Tivadar (Sfîntu Gheorghe);
f) Şcoala Generală Benedek Elek (Băţanii Mari);
g) Şcoala Generală Darkó Jenő (Dalnic);
h) Şcoala Generală Bartha Károly (Boroşneu Mare);
i) Şcoala Generală Váradi Jόzsef (Sfîntu Gheorghe).
Evenimente:
Zile de informare: În cursul lunii octombrie şi noiembrie în ziua de joi a fiecărei săptămâni am ţinut o informare pentru
elevii din liceele din judeţ, cu tema „Oportunităţi pentru tineri în Uniunea Europeană.” Ne-am deplasat în municipiul Tg. Secuiesc
şi comuna Bodoc pentru a participa la ore de informare. Instituţiile şcolare implicate: Liceul Székely Mikó şi Mikes Kelemen din
Sfîntu Gheorghe, Liceul Nagy Mozes din Tg. Secuiesc, Şcoala Generală din Bodoc.
Săptămâna europeană a tineretului: Centrul s-a implicat şi în evenimentele organizate cu ocazia săptămânii tineretului
din luna decembrie 2006, organizate de către Direcţia Judeţeană de Tineret Covasna.
Parteneriate: colaborare cu instituţii responsabile cu integrare europeană şi de informare a publicului, din ţară şi din străinătate.
Obiectul colaborării:
a) schimb de idei şi experienţă;
b) procurarea de publicaţii;
c) organizarea de evenimente comune.
Am dezvoltat parteneriatele existente cu Centrul de Informare Europe direct din judeţele Heves şi Békés din Ungaria, cu
membrii reţelei multiplicatorilor de Informaţie Europeană din România (Networking Europe), cu Biblioteca Judeţeană Covasna.
Responsabili: Toth Szabolcs.
Informare: informarea publicului prin materialele aflate la Centru şi prin mijloacele oferite de Centru, printre care cel mai
important rol îl are Internetul. În perioada 1 iulie-31 decembrie Centrul a avut 206 de vizitatori.
Responsabili: Toth Szabolcs, Madarasi Csilla.
4. TURISMUL
Compartimentul Dezvoltarea Turismului are ca scop-printre altele-promovarea imaginii turistice a judeţului Covasna. Pentru
realizarea acestuia, în anul 2006 compartimentul a organizat şi a participat la următoarele activităţi turistice:
- participare la expoziţia turistică „Utazás 2006”, Budapesta (16-19 martie);
- participare la Târgul Naţional de Turism, Bucureşti (6-9 aprilie);
- participare la Târgul şi Expoziţia Turistică al Judeţului Veszprém (8-9 aprilie);
- organizare Zilele Turismului Covăsnean, Parada Cârnaţilor (19-21 mai) ;
- curs de perfecţionare „Rolul programelor în pentru creşterea nr. de înnoptări în capacităţile de cazare rurale” (15-16
septembrie);
- participare la Târgul Internaţional Bucureşti (ITF) (19-22 octombrie);
- participare la seminarul „Programul Operaţional 2007-2013 Regiunea Cenru” (30 octombrie);
- study-tour în judeţul Covasna (octombrie);
- participare la prezentarea strategiei turistice a judeţului Harghita (3 noiembrie);
- participare la seminarul „Regiuni mici-planuri mari” (9 noiembrie);
- participare la concursul de gastronomie din Hosszúhetény, Ungaria (11-15 noiembrie);
- trasee de biciclete montane (noiembrie-decembrie);
- propunere de hotărâre pentru realizarea unor parcuri turistice (noiembrie-decembrie);
- pregătirea prezenţei Consiliului Judeţean Covasna la expoziţia turistică „Utazás 2007” (decembrie);
- prelegere în Eger la conferinţa „Live Europe”;
- editare de materiale promoţionale, CD de promovare;
- clasificarea şi reclasificarea structurilor de primire turistice în judeţ.
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5. PROTECŢIA MEDIULUI NATURAL
Educarea şi informarea publicului
Consiliul judeţean Covasna, împreună cu APM Sf. Gheorghe şi o serie de ONG-uri a organizat o serie de discuţii cu
proprietarii unor terenuri aflate în cadrul ariilor naturale provizoriul protejate în vederea aflării poziţiei acestora în legătură cu
necesitatea înfiinţării unor arii naturale protejate. În general marii proprietari sunt împotriva înfiinţării unor arii naturale protejate
de orice fel din cauza imperfecţiunilor legislaţiei şi al abuzurilor din partea unor custozi de arii naturale protejate.
În cazul Proiectul „Munţii Nemira-Parc Natural” s-au realizat documentaţiile, descrierea situaţiei juridice şi descrierea
ştiinţifică a ariei naturale provizoriu protejate din Munţii Nemira.
Cultura
În domeniul protejării patrimoniului cultural construit:
Începerea demersurilor necesare salvării ansamblului tehnic planul înclinat de la Covasna-Comandău prin expropriere pentru
utilitate publică. Pentru achiziţionarea ansamblului Consiliul Judeţean Covasna a primit din partea Guvernului suma de 100.000 lei.
Demersuri, acţiuni, măsuri privind protejarea Patrimoniului Cultural Mobil în judeţul Covasna
Obţinerea clasării în categoria tezaur al patrimoniului naţional mobil pentru locomotivele (7 buc.) căii ferate înguste de la
Comandău-Covasna.
6. SERVICIUL SALVAMONT
S-a obţinut omologarea pentru traseele montane din jurul staţiunii Băile Bálványos, Comandău-vf. Lăcăuţi, creasta Munţilor
Bodoc, Bixad-Băile Ozunca, gara Bodoc-vf. Bodoc, în total 10 trasee. S-au reabilitat o serie de alte trasee montane, obţinerea
omologării pentru acestea este în curs de realizare: creasta munţilor Baraolt: dealul Murgó-dealul Veczer (80 km), 2 trasee în zona
Ozunca Băi (15 km), Lăcăuţi-Halom (10 km), Zăbala-Lăcăuţi (15 km), Ghelinţa-Lăcăuţi (20 km).
Au fost intervenţii în 8 cazuri (un accidentat cu politraumatisme la Cheile Vîrghişului şi 7 cazuri mai uşoare la Şugaş Băi), s-a
asigurat asistenţă la 9 concursuri organizate în judeţ şi s-a înregistrat şi un caz de rătăcire la Lemnia.
7. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC
Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în termenele prescrise.
Volumul de muncă în anul 2006 a fost mult mai mare şi diversificat decât în anii precedenţi, din cauza seriilor de acte normative
apărute, care pentru a fi puse în practică necesita un volum de muncă mult mai mare pe lângă activităţile cu caracter de
regularitate din cadrul serviciului, cum ar fi:
• achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe;
• eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, curăţenie;
• verificarea, completarea fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii;
• efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri;
• întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar şi publicarea şedinţelor consilierilor judeţeni;
• eliberarea foilor de parcurs, bonurilor de carburanţi auto, întocmirea fişelor activităţii zilnice a autoturismelor, întocmirea
listei consumului de carburanţi, achiziţionarea bonurilor de benzină;
• asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate;
• întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, energie electrică, facturi
telefonice (fix şi mobil), cheltuieli de apă, canal şi salubritate.
Serviciul Administrativ-gospodăresc a participat cu tot efectivul la buna organizare şi desfăşurare a diferitelor manifestări
organizate de Consiliul Judeţean Covasna din punct de vedere logistic. Pe lângă activitatea curentă, personalul de deservire s-a
îngrijit de întreţinerea şi remedierea tuturor defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în
stare de funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte. Conducătorii auto au asigurat în permanenţă întreţinerea în
stare de funcţionare a autoturismelor din dotare.
Personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc a întocmit documentaţia de achiziţii publice necesare pentru încheierea
contractelor pentru autoturismele consiliului judeţean în ceea ce priveşte asigurările pentru avarii, asigurările obligatorii, şi Casco.
S-au întocmit documentaţiile necesare pentru acordarea contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea materialelor
consumabile de birotică (papetărie, tonere, cerneluri, etc.).
În primăvara anului 2006 s-au întocmit caiete de sarcini cu documentaţie necesară pentru atribuirea unei contract de achiziţie
publică cu privire la achiziţionarea a două autoturisme pentru instituţie.(Skoda Superb Ride, V.W. Caravelle).
Tot în această perioadă s-a întocmit documentaţia pentru achiziţionarea unor mobilier de birou.
Dotarea Centrului de Studii şi Perfecţionare Arcuş cu diferite materiale (obiecte de inventar, mijloace fixe).
În perioada 13 noiembrie-08 decembrie 2006 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor
băneşti care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna în baza Dispoziţiei nr. 239 emisă de preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna. Listele de inventariere întocmite de comisia de inventariere au fost confruntate cu soldurile scriptice din
contabilitate şi nu s-au înregistrat diferenţe.
Împreună cu Compartimentul de contabilitate şi celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate ale Consiliului
judeţean Covasna s-a întocmit Programul anual de achiziţii publice pentru activităţile ce se derulează prin contabilitatea Consiliului
judeţean.
8. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Compartimentului Administrarea Patrimoniului a desfăşurat următoarele activităţi în cursul anului 2006:
- evaluarea şi supravegherea stării imobilelor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Covasna şi al Consiliului Judeţean
Covasna
- propuneri de reabilitare, studii de fezabilitate;
- propuneri de valorificare;
- identificarea şi inventarierea patrimoniului;
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- actualizarea evidenţei obiectivelor de patrimoniu public şi privat al judeţului cu date economice corespunzătoare;
- intabularea, clarificarea situaţiilor juridice al patrimoniului public şi privat;
- propunerea executării şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere.
9. COMPARTIMENTUL ATOP
Activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, organism cu rol consultativ fără personalitate juridică a funcţionat
în cursul anului 2006 pe lângă Consiliul Judeţean Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, a Hotărârii Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a autorităţii teritoriale de ordine publică şi a Hotărârii nr. 7/2003 Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna al Planului strategic de activitate pe anul 2006, în
scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din judeţul nostru.
Pentru îndeplinirea scopului şi sarcinilor ce revin ATOP Covasna în cursul anului s-a întrunit în şedinţe de lucru, atât pe comisii
de lucru, cât şi în plen. În şedinţa sa din ianuarie a analizat problema locatarilor blocului nr. 2 din oraşul Baraolt, unde un număr
de peste 170 de locatari au fost somaţi pentru evacuare din cauza neplatei datoriilor la utilităţi.
În cursul lunii februarie s-a organizat o şedinţă comună cu ATOP Harghita, un schimb de experienţă între cele două comisii,
pentru a se informa reciproc membrii celor două comisii asupra activităţii, asupra problemelor cu care se confruntă cele două
comisii, şi nu în ultimul rând asupra modului de rezolvare a problemelor.
În cursul lunii martie s-a organizat o întâlnire cu membrii Consiliului Judeţean al Elevilor. La această întâlnire membrii
Consiliului Judeţean al Elevilor au fost informaţi despre activitatea ATOP-ului şi totodată fiind prezent şi reprezentantul Centrului
de prevenire şi Consiliere Antidrog s-au informat şi despre existenţa acestui instituţii de scopul şi rolul acestuia.
În cursul lunii aprilie ATOP Covasna a organizat şedinţa comisiilor de lucru în comuna Ghelinţa, unde împreună cu
reprezentanţii primăriei şi a reprezentanţilor comunităţii s-au dezbătut probleme de ordine şi siguranţă publică .
În data de 3 aprilie 2006 ,membrii ATOP au participat la un seminar, la sediul Consiliului Judeţean Covasna organizat de
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară pentru membrii A.T.O.P., cu tema Concepte Fundamentale în Dezvoltarea
Instituţiei A.T.O.P. Scopul fiind întărirea rolului instituţiei A.T.O.P. în comunitate ca reprezentant şi promotor al acestuia în cea
ce priveşte siguranţa şi ordinea publică.
În cursul lunii mai s-a încheiat un protocol de parteneriat între ATOP Covasna şi Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară pentru derularea proiectului Dezvoltarea instituţiei ATOP, proiect finanţat de Ambasada Britanică la Bucureşti prin
Global Opportunities Fund.
În perioada 9-10 mai membri ATOP au participat la un seminar organizat de Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, în
oraşul Predeal unde sau dezbătut următoarele teme: statutul Asociaţiei Naţionale al ATOP, organizarea eficientă a comisiilor
ATOP, instrumente de evaluare a planurilor strategice
În perioada de 8-10 mai 2006 membri secretariatului ATOP au participat la un seminar organizat tot de Centrul de Mediere şi
Securitate Comunitară, în oraşul Predeal unde sau dezbătut probleme de organizare eficientă a activităţii ATOP.
În cursul lunii septembrie membri ATOP s-au întâlnit în cadrul unei şedinţe ale ATOP în comuna Zagon cu primarii şi şefii
posturilor de poliţie din zona Covasna. La această şedinţă s-au dezbătut probleme de ordine publică, primarul comunei Zagon a
prezentat Poliţia comunitară din cadrul primăriei Zagon, primărie care este printre primii care a organizat această activitate.
În cursul lunii octombrie cele trei comisii de lucru ale ATOP în cadrul şedinţei lunare o întâlnire la sediul Primăriei din oraşul
Întorsura Buzăului cu primarii şi şefii posturilor de poliţie din Zona Întorsura Buzăului. La această întâlnire s-au dezbătut
probleme de ordine şi siguranţă publică, probleme de ordine şi siguranţă publică pe transportul feroviar şi în staţiile C.F.R. Cu
această ocazie s-a hotărât ca la şedinţele ATOP să fie invitat şi reprezentantul poliţiei de transport pe calea ferată.
În cursul anului 2006 s-a primit un număr de şapte petiţii, care au fost analizate şi soluţionate conform legii.
În vederea mediatizării şi promovării activităţii ATOP, s-au distribuit, afişe şi pliante, s-au difuzat spoturi publicitare video ţi
audio în mass-media electronică locală şi naţională. Totodată s-a distribuit un număr de 200 de agende şi un număr de 250 de
calendare.
În scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de legiuitor prin actele normative în vigoare (Legea privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române nr. 218/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 787/2002), sub deviza
„Democraţie, Transparenţă, Responsabilitate” Autoritatea Teritorială de Ordine Publică de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna
va avea în vedere în anul 2007, dezvoltarea de roluri privind managementul performanţei pentru ATOP pentru a construi modele de
bună practică şi a se asigura că acestea reprezintă o caracteristică integrală a politicii de dezvoltare a Autorităţii.
IV. CABINETUL PREŞEDINTELUI
În anul 2006 cu prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna s-au asigurat lucrările de secretariat la Cabinetului Preşedintelui, preluarea, înregistrarea, repartizarea conform
rezoluţiei preşedintelui a corespondenţei primite; participarea la şedinţele consiliului judeţean, consemnarea dezbaterilor;
colaborarea cu secretariatul secretarului general la întocmirea şi dactilografierea proceselor-verbale ale şedinţelor ordinare si
extraordinare a consiliului judeţean; evidenţa, ordonarea si arhivarea documentelor specifice activităţii; întocmirea agendei de
activitate si coordonarea programului preşedintelui; asigurarea ţinerii în evidenţă a invitaţiilor si corespondenţelor primite de
preşedinte şi întocmirea răspunsurilor.
În limita competenţelor acordate, s-a asigurat legătura cu autorităţile publice locale din judeţul Covasna şi din ţară cu
compartimentele de specialitate din cadrul ministerelor, agenţiilor precum şi cu serviciile publice descentralizate din judeţul Covasna.
Pe lângă activitatea curentă, cabinetul preşedintelui colaborează cu Compartimentul integrare europeană, relaţii externe, massmedia cu ocazia primirii delegaţiilor atât din ţară cât şi din străinătate pentru buna desfăşurare a manifestărilor organizate.
V. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA
Priorităţile de colaborare în anul 2006 au fost:
- Permanentizarea şi intensificarea relaţiilor de colaborare, dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din UE;
- Cunoaşterea experienţei şi practicilor internaţionale, know-how, în sfera transferului de cunoştinţe;
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- Utilizarea resurselor economice reciproc avantajoase, crearea unei imagini pozitive a economiei, a potenţialul de investiţii şi
de turism local de care judeţul dispune, prin includerea lor în marketingul internaţional, contribuind la promovarea renumelui
internaţional al regiunii;
- Programe concrete, bazate pe dimensiunea realizării unor proiecte europene.
Mai aproape de UE...
A. Contact direct cu instituţiile şi organizaţiile europene:
Comitetul Regiunilor, Bruxelles, preşedintele Demeter János este membru titular în Delegaţia de Observatori a României;
începând cu 2007-membru permanent în comisia de relaţii externe (RELEX).
Manifestarea Open Days-Săptămâna Regiunilor şi Oraşelor Europene, Bruxelles, octombrie 2006, cu participarea a 13
reprezentanţi ai CJCv.
Congresul Puterilor Locale şi Regionale, Strassbourg, preşedintele Demeter János este membru permanent în Comisia de
Cultură, educaţie din cadrul delegaţiei române.
B. Uniunea Naţională a consiliilor Judeţene din România (UNCJR) a deschis un Birou de Reprezentanţă la Bruxelles cu scopul:
formarea şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici în domeniul afacerilor europene, reforma
administraţiei din perspectiva integrării la nivel local, activităţi de lobby şi de reprezentare. În cursul anului 2006 patru funcţionari
publici (Veress János, Orosz Attila, Tóth Szabolcs, Moscviciov Leonid) au participat la un stagiu de 3 luni
Priorităţile de viitor
Întărirea şi dezvoltarea cooperării cu regiunile statelor membre UE, monitorizarea oportunităţilor de finanţare şi elaborarea de
proiecte în domeniu şi posibilitatea creării unor relaţii directe de cooperare a localităţilor, oamenilor de afaceri, instituţiilor şi
organizaţiilor civile.
Societatea românească se află într-un proces de schimbare, în care toate elementele de ordin economic, social, politic şi civic au
cunoscut o nouă dinamică în încercarea de adoptare la condiţiile prezente.
Un sistem democratic este funcţional când se înregistrează reuşite şi în măsura în care se dezvoltă un spirit democratic în
mentalitatea socială.
În această transformare nu se poate face abstracţie de sistemul administraţiei publice, acesta constituind un capitol separat al
procesului de integrare a ţării noastre în UE.
Existenţa unei administraţii eficiente şi democratice reprezintă unul dintre cele mai importante criterii, care definesc modernitatea
unei ţări. De aceea, o prioritate majoră a Consiliului Judeţean Covasna constituie realizarea unor legături în plan extern, care să se
situeze la nivelul standardelor europene, care să se caracterizeze prin transparenţă, predictibilitate, responsabilitate şi eficacitate. Este
evident că pentru a se reuşi deschiderea spre noi relaţii externe, este nevoie de efortul colectiv şi structural la nivelul întregului aparat
al consiliului judeţean, efortul şi voinţa conducerii consiliului judeţean nefiind suficiente.
În contextul integrării europene, programul cadru de acţiuni în plan extern al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2006
propune o modalitate de raliere la practica europeană, care spre deosebire de metoda comunitară, proprie integrării economice, se
caracterizează prin cooperare între parteneri prin punerea graduală în practică a unor acţiuni comune, în domeniile în care
partenerii au interese comune. În acelaşi timp şi fără rezerve, semnatarii convenţiilor de colaborare, îşi asumă angajamentul de a
sprijini activ şi fără orice acţiune realizată pentru dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor tradiţionale dintre aceştia din perspectiva
noului statut european al României.
PRIMIRI
Centrul de Consiliere şi Studii din Szeged-Ungaria a fost solicitat de către Consiliul Judeţean Covasna, să susţină o serie
de prelegeri pentru funcţionari publici din cadrul consiliului judeţean şi consiliile locale. Temele abordate au fost generoase şi cu
impact concret la momentul respectiv şi anume: aderarea la UE team bulding managementul local, autodezvoltare, surse de
finanţare externe. Echipa a fost condusă de directorul general al centrului, iar perioada desfăşurării acţiunii a fost 4-7 ianuarie.
La începutul anului 2006 Consiliul Judeţean Covasna a demarat o nouă campanie de atragere de investitori străini în terţe
domenii din sectorul economic. La apelul lansat firma Lassels Berger din Belgia, leader mondial în domeniul materialelor de
construcţii, şi-a arătat disponibilitatea de a vizita judeţul nostru în vederea prospectării valenţelor judeţului Covasna, în sfera
reprezentată de această firmă.
Astfel, în data de 28 februarie, managerul general, însoţit de câţiva membri ai Consiliului de Administraţie al firmei, au
vizitat câteva obiective ce pot intra în aria de interes a consorţiului.
În perioada 25-29 martie a fost organizată Conferinţa Internaţională Socială, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Aceasta s-a desfăşurat în localitatea Ilieni, la Centrul de Conferinţe KIDA, iar colateral
conferinţei au mai avut loc acţiuni legate de activitatea specifică a asistentului social. La această acţiune au participat reprezentanţi
din acelaşi sector din judeţul Heves-Ungaria şi Värmland-Suedia. Aceştia au avut o prezenţă activă, prezentând proiecte şi studii
legate de această activitate.
În data de 27 aprilie la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe a avut loc vernisajul expoziţiei de acuarelă, expusă la noi
prin amabilitatea Muzeului Orăşenesc Dobó István din Eger, judeţul Heves-Ungaria. Acţiunea s-a înscris în planul comun de
acţiuni la nivelul celor două instituţii muzeistice, cuprinse şi în programul cadru de acţiune în plan extern al judeţului Covasna.
O delegaţie din partea Consiliului Regional de Dezvoltare Közép Dunántúl s-a aflat în judeţul nostru în perioada 9-11 mai.
Scopul vizitei a fost de a se încerca identificarea unor obiective comune ce pot constitui punctul de plecare pentru iniţierea unor
proiecte finanţate de UE şi, nu în ultimul rând, pregătirea pentru o mai bună şi lesne trecere la momentul aderării la U.E.
În cadrul Programului Centurio, ultima parte AER INTERREG III C a fost susţinut, în perioada 15-20 mai, proiectul
„Dezvoltarea unui turism viabil”. Partenerii în cadrul proiectului au fost judeţul Veszprém-Ungaria şi Consiliul Regional din
Laponia-Finlanda.
În perioada 19-20 mai, sub egida Consiliului Judeţean Covasna, a fost organizată manifestarea consacrată relansării turismului
covăsnean, acţiune ce s-a desfăşurat sub titlul generic Zilele Turismului Covăsnean. Manifestarea a ajuns la cea de VI-a ediţie,
interesul arătat de participanţi oferă garanţia unei acţiuni ce a avut priză şi a fost dovedită ca utilă la ediţiile precedente. Invitaţii au
fost trimise partenerilor consiliului judeţean din străinătate, răspunzând pozitiv şi fiind prezente activ delegaţiile din judeţele
Baranya, Veszprém, Békés, Heves din Ungaria, Värmland-Suedia şi Maine et Loire-Franţa.
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O delegaţie a Parlamentului german a întreprins o vizită de informare în ţara noastră, în perioada 22-25 mai. Scopul acestei
vizite a fost de a iniţia discuţii politice cu reprezentanţii aleşi ai comunităţilor locale, cu reprezentanţi ai cultelor şi cu reprezentanţi
ai societăţii civile. Judeţul Covasna a fost ales, fiind un judeţ majoritar maghiar, cu caracteristici distincte, ce a fost prezentat întro informare din iulie 2004, prezentare susţinută de preşedintele consiliului judeţean în faţa parlamentarilor germani, care a avut
intenţia de a suscita interesul forului german pentru a susţine concret regiunea sud-estică transilvăneană în demersurile sale de
integrare în marea familie europeană.
În perioada 2-5 iunie, o delegaţie din partea Autoguvernării Judeţului Zala-Ungaria a efectuat o vizită în judeţul Covasna. Scopul
acestei acţiuni a fost de a demara o colaborare în sfera culturală, delegaţia maghiară invitând să i se alăture şi scriitorul Erekey D Aypin,
vicepreşedintele Regiunii Autoriane Hanti-Manysi şi preşedintele Adunării Generale a Minorităţilor Băştinaşe Hanti Manysi din Rusia,
iar cu sprijinul Adunării Generale din Zala a fost iniţiată extinderea acestuia şi la nivelul autorităţii noastre judeţene.
În data de 16 iunie, Consiliul Judeţean Covasna a inaugurat Centrul de Studii Europene din localitatea Arcuş. Crearea
acestui centru menit să sprijine, în spiritul european, cunoaşterea şi formarea profesională, a fost susţinut şi cofinanţat de către
Guvernul Republicii Ungaria şi Guvernul României, respectiv de autoguvernările judeţelor înfrăţite din Ungaria.
Tot în data de 16 iunie a avut loc festivitatea de decernare a premiilor PRO COMITATU COVASNAE. Acestea au fost
acordate în semn de apreciere deosebită pentru contribuţiile personale avute la promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare
şi prietenie cu judeţul nostru. Au fost acordate premii autoguvernărilor judeţelor Baranya, Zala, Veszprém, Heves şi Békés.
Pentru înaltul profesionalism dovedit pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea judeţului Covasna, pentru a recompensa
serviciile importante care se desfăşoară, s-au acordat premii unor personalităţi din domeniul artei, culturii, medicinii şi cultelor.
În perioada 31 august-04 septembrie a fost organizată acţiunea „Ziua Asistentului Maternal Profesional”, acţiune organizată
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean Covasna. Au participat reprezentanţi ai
instituţiilor similare din judeţele Baranya şi Borsód-Abaúj-Zemplén din Ungaria.
Din partea Autoguvernării Judeţului Veszprém, o delegaţie constituită din consilieri judeţeni din cadrul comisiilor de sănătate,
educaţie, cultură şi specialişti din domeniul asistenţei sociale s-au aflat în judeţul nostru în perioada 6-9 septembrie, cu scopul de
a discuta organizarea de acţiuni comune la sediul Centrului de Studii Europene din Arcuş.
În perioada 29-30 septembrie s-a desfăşurat acţiunea Zilele Întreprinzătorilor din judeţul Covasna. Consiliul Judeţean
Covasna s-a aflat printre organizatori în parteneriat cu Consiliul local Sf. Gheorghe şi ASIMCOV. În cadrul manifestărilor a fost
organizată şi inaugurarea Incubatorului de afaceri din Sf. Gheorghe. O delegaţie din judeţul Heves-Ungaria a participat ca
invitat, membrii delegaţiei prezentând proiecte în cadrul simpozionului organizat în cadrul manifestării.
În data de 27 octombrie a avut loc inaugurarea furnalului de la Bodvaj, monument istoric, care în urma deteriorării repetate
provocate de intemperii a devenit o ruină. Consiliul Judeţean Covasna s-a angajat ca în cursul anului 2006 să salveze acest
monument istoric şi tehnic, restaurându-l în totalitate. La eveniment am fost onoraţi de prezenţa ministrului apărării din Republica
Ungaria, însoţit de oficialităţi din cadrul Guvernului Ungar şi oameni de presă.
Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Fundaţia Ilyés a organizat în perioada 9-10 noiembrie o conferinţă sub genericul
„Micro-regiuni-planuri mari”. Tema conferinţei a fost de a se oferi oportunitatea unui schimb real de informaţii şi experienţă în
domeniul dezvoltării teritoriului, în concret stabilirea strategiei de dezvoltare a micro-regiunilor. Au fost invitate să participe
delegaţii din Heves-Ungaria şi Värmland-Suedia, care au prezentat în cadrul conferinţei prelegeri şi au adus exemple concrete din
Ungaria şi Suedia, proiecte viabile ce pot constitui puncte de pornire în întreprinderile noastre.
În data de 12 noiembrie preşedinta Parlamentului Maghiar s-a aflat în judeţul nostru, în fruntea unei delegaţii ce a avut în
componenţă oficiali din cadrul Parlamentului Maghiar şi reprezentanţi ai presei scrise şi vorbite din Ungaria. Acţiunea se înscrie
într-un cadru mai larg, delegaţia s-a mai aflat şi în judeţele Mureş şi Harghita. Scopul vizitelor a fost de a monitoriza obiective
culturale, muzeistice şi ecleziastice la reabilitarea şi readucerea cărora în circuitul turistic a contribuit şi Guvernul Maghiar. La
finalul vizitei s-a obţinut promisiunea ca anumite obiective din municipiul Tg. Secuiesc să beneficieze de sprijin financiar din
partea Parlamentului Maghiar pentru reînscrierea acestora în circuitul muzeistic şi turistic.
În perioada 10-15 decembrie Centrul de Studii Europene Arcuş a găzduit un program de pregătire pentru proiectul „Unităţi
specializate ale consiliului judeţean pentru creşterea capacităţii de absorbţie a finanţărilor de către structurile administraţiei
publice locale”. Proiectul a fost selectat de către Comitetul de selecţie şi la Arcuş s-a desfăşurat prima fază pentru a pune în funcţiune
serviciul adresat, structurile administrative cu resurse limitate. Lectori au fost funcţionari din cadrul Ambasadei Marii Britanii la
Bucureşti.
În parteneriat cu Consiliul Autoguvernării Veszprém şi Institutul pentru Cultură al judeţului Covasna, în perioada 7-10 decembrie
au fost organizate Zilele ONG.
Din cauza nefericitului eveniment rutier, în care a fost implicat autovehiculul cu care se deplasa delegaţia spre Sf. Gheorghe, o
parte din programele propuse în cadrul manifestării au fost suspendate, urmând ca în prima decadă a anului 2007, în comun,
organizatorii să stabilească data când vor fi organizate.
PLECĂRI:
La sfârşitul anului 2004 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, al cărei membru este şi Consiliul Judeţean
Covasna, a demarat activitatea de deschidere a unui Birou Permanent de Reprezentare a acestui organism la Bruxelles.
Deschiderea Reprezentanţei la Bruxelles face parte din strategia Uniunii de a îmbunătăţii performanţele funcţionarilor publici şi
ai altor angajaţi în sectorul administraţiei publice, precum şi în domeniul afacerilor europene, la nivel local, precum şi dezvoltarea
de noi competenţe în domeniul managementului de proiect în perspectiva posibilităţii accesării fondurilor structurale, precum şi
creşterea gradului de utilizare a tehnicii de lobby la nivelul administraţiei publice locale. În cursul anului 2006, au efectuat stagiu
de practică 4 funcţionari publici.
În perioada 13-15 ianuarie, în localitatea Eger, judeţul Heves-Ungaria, a avut loc o întâlnire bilaterală între reprezentanţii
judeţelor înfrăţite, respectiv Heves, Covasna şi Värmland (Suedia), în cadrul căreia a fost discutată strategia de colaborare, în
concret programele de cooperare pentru anul 2006.
Totodată, a avut loc şi balul judeţului Heves, în cadrul căruia a fost scos la licitaţie echipamentul sportiv al echipei de hochei din
Färjestad şi un tablou donat de artistul covăsnean, Deák Barna. Suma colectată a fost oferită în scop umanitar pentru acoperirea
cheltuielilor legate de operaţia pentru fetiţa din Baraolt, bolnavă de leucemie.
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În data de 1 februarie în Budapesta (Republica Ungară) a avut loc cea de a XII-a ediţie jubiliară a întâlnirii dedicate căilor
ferate înguste din bazinul carpatic. Asemenea anilor precedenţi, Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la
această acţiune, ţinând cont de faptul că şi în judeţul Covasna există un obiectiv ce face obiectul acţiunii, obiectiv ce se doreşte a fi
reactivat în scopul exploatării turistice în zona oraşului Covasna şi nu numai.
La această acţiune a participat un consilier din cadrul Compartimentului de arii naturale protejate, monumente şi turism, care
este şi secretarul Asociaţiei Sikló, asociaţie civilă.
În perioada 01-05 februarie, conducerea Autoguvernării Judeţului Békés a invitat conducerea Consiliului Judeţean Covasna,
de a participa la o rundă de discuţii legate de evaluarea relaţiilor de parteneriat existente, respectiv pregătirea programelor concrete
de colaborare pe care cele două foruri administrative intenţionează să le desfăşoare în cursul anului 2006.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia preşedintelui Autoguvernării Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg de
a participa în perioada 03-04 februarie la o şedinţă comună, ce a avut loc în localitatea Nyíregyháza. Şedinţa s-a desfăşurat cu
participarea preşedinţilor judeţelor înfrăţite din România cu judeţul gazdă, respectiv judeţele Satu Mare, Maramureş, Mureş şi
Harghita. De asemenea, a mai participa şi preşedintele U.D.M.R. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins evaluarea relaţiilor de
parteneriat din ultimii trei ani, stabilirea punctuală a programelor pe care instituţiile intenţionează să le desfăşoare în cursul anului
2006. Prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna a constituit o oportunitate de a se lărgi aria de relaţii externe.
Adunarea Generală a Autoguvernării Judeţului Békés a adoptat în unanimitate a hotărâre de consiliu în adunarea generală,
privind sprijinul financiar pe care îl va acorda Consiliului Judeţean Covasna. Prin urmare, în perioada 11-14 februarie,
preşedintele Consiliului Judeţean Covasna s-a aflat în judeţul Békés, unde a discutat cu conducerea judeţului modul de funcţionare
a viitorului Centru de Informare a U.E. din Arcuş, a semnat contractul de finanţare a lucrărilor de reabilitare a centrului, cofinanţat
de către toţi partenerii din judeţele înfrăţite.
Tot cu această ocazie au fost vizitate instituţiile aparţinătoare consiliului judeţean pentru a purta discuţii privind posibilitatea
înlesnirii unor contracte de colaborare, precum şi stabilirea unor programe şi proiecte comune pentru anul 2006.
În perioada 15-17 februarie la Bruxelles a avut loc cea de a 63-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor la Parlamentul
European. Dl. preşedinte a fost ales, în cursul anului 2005, ca membru în Delegaţia Română, în calitate de observator în cadrul
Regiunilor pe lângă Parlamentul European.
La întoarcerea de la Bruxelles a făcut o escală în judeţul Veszprém, unde în perioada 22-25 februarie au avut loc discuţii
bilaterale (Veszprém-Covasna), respectiv trilaterale (Veszprém, Covasna şi Maine et Loire) privind evaluarea relaţiilor de parteneriat
existente, respectiv pregătirea programelor concrete de colaborare pe care cele trei instituţii intenţionează să le desfăşoare în cursul
anului 2006. La această întâlnire au mai participat vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarul general al judeţului Covasna,
preşedintele Comisiei de relaţii externe şi un consilier relaţii externe.
Directorul executiv economic al Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la un program de perfecţionare
în domeniul administraţiei publice, organizat de către OK Service Corporation în colaborare cu Universitatea Internaţională din
Viena, în perioada 6-10 martie. Acest program de perfecţionare se adresează specialiştilor din cadrul compartimentelor
economice din administraţia publică, cuprinzând cursuri şi seminarii structurate pe diferite module.
Seminariile şi-au propus să ofere participanţilor aprofundări ale aspectelor ce vizează impactul procesului de integrare
europeană asupra instituţiilor publice şi administraţiei locale în procesul transpunerii în practică a cunoştinţelor teoretice asimilate.
Pe lângă perfecţionare acest program a oferit şi posibilitatea unui bogat schimb de experienţă şi know-how din punct de vedere
profesional.
Integrarea europeană a României presupune un proces complex de armonizare a normelor, structurii şi practicilor administrative
cu cele existente în ţările U.E., reforma instituţiilor publice din perspectiva integrării, este o condiţie esenţială pentru reuşita
acestui proces.
În perioada 8-9 martie a avut loc în Viena (Austria) un simpozion internaţional sub genericul „Îmbătrânire sănătoasă în
Europa”. Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia la acest simpozion de la Preşedinţia EU a Forumului European de
Reprezentanţă a Îmbătrânirii Sănătoase AHHAF şi am fost reprezentaţi de un consilier judeţean, preşedintele Comisiei de
specialitate integrare europeană, relaţii externe. Doamna consilier fiind specialistă în domeniu şi având o participare activă în 2005
şi în cadrul Comitetului B al Adunării Generale a Regiunilor Europene ARE, Comitetul de coeziune şi politică socială. Programul
simpozionului a oferit posibilitatea cunoaşterii aspectelor noi apărute în domeniu, precum şi un real schimb de experienţă din
punct de vedere profesional.
În data de 15 martie Ungaria sărbătoreşte Ziua Naţională. În fiecare an am fost onoraţi cu invitaţia de a participa la festivităţile
organizate cu acest prilej. A devenit deja o tradiţie participarea unor tineri elevi covăsneni la programul festiv şi de asemenea, am
fost încântaţi să aflăm că directorul Muzeului satului din Cernat va primi titlul Pro Comitatu acordat de Autoguvernarea
Judeţului Veszprém. Perioada în care s-a aflat în Veszprém a fost 14-18 martie.
Prin crearea unui compartiment specializat în dezvoltarea turismului, consiliul judeţean şi-a asumat iniţiativa de a fi unul dintre
promotorii dezvoltării sustenabile a turismului covăsnean. Calendarul de manifestări al acestui birou (aprobat prin hotărâre a
consiliului judeţean) a cuprins participarea la numeroase manifestări şi expoziţii turistice, acest mijloc de comunicare fiind dovedit
cu mare impact în crearea unui marketing turistic pentru atragerea turiştilor, dar şi a potenţialilor investitori în infrastructura
turistică a judeţului.
Prima, din seria de expoziţii, a fost expoziţia internaţională de turism de la Budapesta, organizată sub genericul „Utazás 2006”
în perioada 16-19 martie, unde judeţul Covasna a fost prezent cu un stand expoziţional, organizat de compartimentul de resort al
consiliului judeţean, în parteneriat cu Biroul Infoturism al Consiliului local Sf. Gheorghe. Toate costurile şi cheltuielile de
participare au fost împărţite de către cele două instituţii.
Pentru a asigura o campanie publicitară cât mai eficientă, pe lângă prezentarea ofertei turistice a judeţului nostru prin pliante,
broşuri, filme a fost organizată şi o conferinţă de presă în 16 martie.
Centrul de Informare Europeană al Judeţului Heves a organizat o întâlnire internaţională pentru birourile de informare
europeană din judeţele înfrăţite, la care a invitat şi o delegaţie din judeţul Covasna.
Acţiunea s-a desfăşurat în Eger în perioada 30 martie-01 aprilie. Sloganul întâlnirii a fost „Cum să comunici într-o Uniune
Europeană mai puternică”, iar participanţii au avut posibilitatea de a asculta prezentări despre comunicare în U.E. să-şi
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împărtăşească ideile şi experienţele proprii cu reprezentanţii celorlalte ţări.
Reprezentanţii judeţelor şi-au prezentat activitatea respectiv metodele şi programele considerate de a fi cele mai eficiente.
Delegaţia a fost alcătuită din consilierii din cadrul Centrului de Informare Europeană.
În perioada 7-9 aprilie Autoguvernarea judeţului Veszprém a organizat a IX-a ediţie a „Târgului şi expoziţiei de turism”.
Această expoziţie constituie cel mai important eveniment în dezvoltarea şi promovarea turismului regional din Ungaria, oferind
totodată, participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta serviciile şi ofertele turistice autohtone prin intermediul unui stand de
prezentare al judeţului Covasna, Ştiut fiind faptul că în acest moment în judeţul Covasna profitul obţinut din serviciile turistice
reprezintă numai 1% din economia judeţului, este foarte importantă prezenţa noastră şi marketingul turistic oferit potenţialilor
turişti maghiari. Ar fi de menţionat faptul că la nivelul Ungariei, după Budapesta, judeţul Veszprém se află pe locul doi ca interes,
pentru turiştii interni şi din străinătate. La acest eveniment Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un consilier din cadrul
Compartimentului dezvoltarea turismului. De asemenea, instituţia noastră a facilitat în fiecare an prezenţa proprietarilor de
pensiuni din judeţ, anul acesta a fost prezent proprietarul pensiunii Téglás din Bicfalău.
În cursul lunii aprilie în Ungaria au avut loc alegerile parlamentare. Autoguvernarea judeţului Békés a transmis invitaţia de a
participa, conform principiului de reciprocitate, în calitate de observatori internaţionali la aceste alegeri. Astfel, la această acţiune
a participat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna în perioada 8-11 aprilie.
În perioada 25-27 aprilie a avut loc în Bruxelles cea de-a II-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor din acest an, la care a
participat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna în calitate de observator în cadrul Comitetului Regiunilor de pe lângă
Parlamentul European, alături de delegaţia română.
Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) din 1997, a primit
invitaţia de a participa la şedinţa plenară a Comitetului C, respectiv la cea de-a IV-a Conferinţă Centurio, ce a avut loc în Valencia
(Spania) în perioada 19-22 aprilie. În cadrul şedinţei plenare au fost dezbătute subiecte legate de sensibilizarea importanţei
protecţiei mediului. Problematica a fost împărţită în două sesiuni. În prima s-a discutat din punct de vedere al turismului
sustenabil, activitate cheie a dezvoltării economice a regiunilor, iar în a doua din punct de vedere a energiei reutilizabile în unele
regiuni europene. Paralel cu şedinţa plenară, a fost organizată cea de-a IV-a Conferinţă Centurio, la care au participat peste 150 de
participanţi din întreaga Europă. Program Centurio care reuneşte aproape 50 regiuni europene oferă o platformă interregională
pentru schimb de experienţă şi expertize în trei domenii cheie ale dezvoltării sustenabile, dezvoltarea turismului de calitate,
protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă a economiei. În Programul Centurio-proiect finanţat de Interreg III C, participă ca
partener de proiect şi judeţul Covasna, alături de judeţele Veszprém (Ungaria) şi Lappland (Finlanda).
Proiectul se află în a treia (ultima) fază de derulare. La această conferinţă a coordonatorilor de proiect au participat consilieri din
cadrul Compartimentului integrare europeană, iar la sesiunea Comitetului C preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Covasna.
Consiliul Judeţean Covasna în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) a primit invitaţia de a
participa la şedinţa plenară a Comitetului C, ce a participat în oraşul S’Hertogenbosch din regiunea Noord Brabant (Olanda) în
perioada 18-19 aprilie. Tematica seminarului a fost „Regiunile, ca forţe motrice a competitivităţii europene, de la teorie la practică.”
În cadrul şedinţei plenare au fost ţinute prelegeri prezentate de reprezentanţii regiunilor membre, organizaţii relevante, respectiv
instituţii europene, care îşi vor prezenta punctul lor de vedere despre problemele cruciale cu privire la dezvoltarea sustenabilă prin
prisma strategiilor de dezvoltare economică, strategie de la Lisabona, impactul competitivităţii, cum ar fi politica U.E. legată de
subvenţiile statale. La această conferinţă Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de arhitectul şef al judeţului şi
coordonatorul grupului de experţi care au redactat strategia de dezvoltare a judeţului pe termen mediu, respectiv un consilier din
cadrul Direcţiei de dezvoltare regională din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean.
În perioada 24-27 mai, în localitatea Pécs judeţul Baranya-Ungaria, s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională „Cultura
viitorului, viitorul Europei”, „Rolul regiunilor şi micro-regiunilor culturale în Europa”. Manifestarea s-a înscris în cadrul
programului de parteneriat dintre judeţele înfrăţite Baranya-Ungaria şi Covasna-România.
Acţiunea a fost organizată de către Fundaţia pentru Maghiari de Peste Hotare şi Centrul de Cultură şi Turism al judeţului
Baranya. Din partea Consiliului Judeţean Covasna, la această manifestare a participat un consilier din cadrul Compartimentului
învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG-uri.
Autoguvernarea Judeţului Heves a organizat un schimb de experienţă pentru funcţionarii publici. În cadrul programului au
fost incluse întâlniri cu reprezentanţii Biroului de dezvoltare teritorială şi administrativă, Direcţiei Economice şi au fost vizitate
instituţii de cultură, sănătate şi centre de plasament ce funcţionează în subordinea Autoguvernării judeţului Heves. Perioada
desfăşurării schimbului de experienţă a fost 5-8 iunie, iar din delegaţie au făcut parte consilieri din cadrul Serviciului
administrativ-gospodăresc, compartimentului contabilitate şi compartimentului audit public intern.
Consiliul Judeţean Covasna în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) a primit invitaţia de a
participa la Conferinţa E-HEALTH „Îngrijire pentru oricine, oriunde”, care a fost organizată de către Adunarea Regiunilor
Europene (AER)-Comitetul „Coeziune Socială, Politică Socială şi Sănătate Publică” şi Consiliul Judeţean Morrbotten (S) în
perioada 9-11 iunie în localitatea Pitea (Morrbotten) Suedia. Scopul acestei conferinţe a fost examinarea contribuţiei
tehnologiilor şi politicilor-e-health privind serviciile de îngrijire calitativă şi eficientă a sănătăţii. E-health permite regiunilor să
învingă bariera distanţei în organizarea şi executarea serviciilor de sănătate, fiind astfel un instrument important în aria rurală şi
urbană. În cadrul conferinţei a mai fost prezentat planul de acţiune europeană în domeniul e-health şi strategia IT în Suedia,
strategii e-health în Morrbotten, respectiv în alte ţări europene. La conferinţă Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un
consilier judeţean.
Oficiul Maghiarilor de Peste Hotare a organizat, în perioada 26-29 iunie în Budapesta, o dezbatere internaţională cu titlul
„Dezvoltare regională şi cooperare între autoguvernări în procesul integrării”. Având în vedere interesul României pe linia
integrării europene, a armonizării structurilor regionale cu normele europene, precum şi interesul deosebit al Consiliului Judeţean
Covasna în dezvoltarea regiunii strâns legată de acest proces, s-a considerat oportună participarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna, în dubla sa calitate ca preşedinte şi membru al Consiliului de Conducere al Regiunii 7 „Centru”, la această
dezbatere.
Consiliul Judeţean Covasna în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) a primit invitaţia de a
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participa, în perioada 27 august-02 septembrie, la cea de-a XI-a ediţie a Şcolii de Vară pentru Tineri, organizată de AER la
Baia Mare, judeţul Maramureş sub egida „Tineretul: Viitorul Europei”.
În cadrul programului au fost organizate o serie de ateliere ştiinţifice cu tematici variate, cum ar fi politicile publice europene,
modalităţi de lobby, comunicarea interculturală şi cea organizaţională, relaţiile cu presa etc. Totodată, în cadrul acestei şcoli a fost
prezentată şi lansată iniţiativa ARE „Ambasadorul European pentru Tineret”. Aceasta va funcţiona sub forma unei reţele europene
care include tineri proeuropeni, activi în dezbaterile privind viitorul Europei. Dat fiind faptul că participarea la această manifestare
este rezervată exclusiv tinerilor cu vârsta între 18-24 ani, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a nominalizat doi
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean al Elevilor ca reprezentanţi ai judeţului Covasna la această manifestare.
Autoguvernarea Judeţului Zala a organizat un schimb de experienţă în perioada 28 iunie-02 iulie. Programul pregătit de
organizatori a cuprins întâlniri cu conducerea judeţului Zala, cu Notarul şef al judeţului şi consilieri judeţeni. De asemenea, au fost
evaluate acţiunile comune ale celor două judeţe, organizate până la data vizitei. De asemenea, delegaţia a fost invitată la
festivităţile organizate cu ocazia Zilei de 1 iulie, ziua funcţionarilor publici.
Acest schimb de experienţă a contribuit la întărirea relaţiilor de cooperare/conlucrare între autorităţile publice ale celor două
judeţe. Delegaţia i-a avut în componenţă pe secretarul general al judeţului Covasna şi 2 consilieri judeţeni.
Autoguvernarea Judeţului Veszprém a organizat un schimb de experienţă şi un study tour în judeţul Veszprém. Programul s-a
adresat specialiştilor din domeniul dezvoltării turismului, în special celor care coordonează birourile de turism ale administraţiilor
publice, de asemenea, se încadrează în programul anual de colaborare tripartită cu judeţul francez Maine et Loire, respectiv judeţul
Veszprém. Primul study tour a fost organizat în Franţa în anul 2004, iar în acest an gazda a fost judeţul Veszprém. Acest program
a fost menit să favorizeze apropierea reţelelor profesionale de turism dintre cele trei judeţe, respectiv preluarea de modele şi
structuri viabile privind dezvoltarea turismului. Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un inspector de specialitate din
cadrul Biroului de dezvoltare a turismului din cadrul instituţiei noastre. Perioada desfăşurării acţiunii a fost 17-23 iulie.
Centrul de Informare Europa Direct din cadrul Bibliotecii Judeţene din Békés a organizat o tabără pentru tineri şi şcolari.
Tabăra a fost organizată în localitatea Dévavány între 7-11 august. Tinerii selecţionaţi au fost din licee din Tg. Secuiesc şi Sf.
Gheorghe. Însoţitor de grup a fost delegat un referent din cadrul Secretariatului vicepreşedintelui.
Primăria Alsóörs din judeţul Veszprém a organizat, în perioada 17-20 august, Serbările Verii. Localitatea Malnaş, înfrăţită
cu localitatea Alsóörs, a donat o poartă secuiască ce va fi ridicată cu această ocazie. Delegaţia a fost alcătuită din vicepreşedintele
consiliului judeţean şi delegaţi din partea comunei Malnaş.
În continuare, în perioada 20-24 august, a vizitat firma Fatimex-Euro, firmă de consultanţă şi dezvoltare în afaceri din Budapesta,
unde a participat la un schimb de experienţă şi se va încerca stabilirea de noi contracte şi colaborări în domeniul dezvoltării microregionale prin atragerea de finanţări şi proiecte europene.
Autoguvernarea Judeţului Baranya a trimis invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna de a participa la manifestările
organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Ungariei în judeţul Baranya. Manifestările au început pe data de 19 august cu serbarea recoltei
şi a pâinii noi şi au durat până la 25 august. Ziua Naţională a Ungariei şi serbarea Sfântului Ştefan au fost organizate în localitatea
Szigetvár. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a onorat invitaţia şi a participat la această manifestare.
Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia transmisă de Autoguvernarea Judeţului Heves de a participa la programul
„Întâlnire ungară-ungară” organizat în perioada 7-9 septembrie şi pentru prima dată în anul 2006 în judeţul Heves în localitatea
Bélapátfalva. Scopul este de a se crea premisele întâlnirii şi prezentării localităţilor înfrăţite şi oferirea cadrului transmiterii
propriilor experienţe. În cadrul conferinţei au fost dezbătute teme legate de relaţiile externe ale minorităţilor, teme culturale,
cooperare internaţională în integrare europeană. Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului de externe, ai Oficiului Prezidenţial,
Oficiul Maghiarilor de Peste Hotare, Reprezentanţa Comisiei UE la Budapesta. Delegaţia judeţului Covasna a prezentat o
disertaţie despre cooperarea de succes dintre cele două judeţe înfrăţite, Covasna şi Heves. În partea a doua a programului
reprezentanţii localităţilor înfrăţite au avut ocazia de a se prezenta la standuri/mese cu prospecte, cărţi, au prezentat programe
artistice (dansuri, lectura unor poveşti) care au dorit să evidenţieze pe fiecare în parte ca reprezentant al regiunii de unde a venit,
Consiliul Judeţean Covasna poate aprecia relaţia cu judeţul Heves , stabilită în 2002, ca deosebit de pozitivă cu multe programe şi
proiecte comune, reuşite astfel, că participarea la această acţiune a avut rolul de a întări şi aprofunda relaţia existentă. Delegaţia a
fost alcătuită dintr-un consilier judeţean şi un consilier din cadrul Biroului de Integrare Europeană, Relaţii Externe.
La începutul fiecărui mandat autorităţile locale şi regionale din România îşi desemnează reprezentanţii la Congresul Puterilor
Locale şi Regionale din Europa (CPLRE), obţinerea calităţii de membru al acestei delegaţii, implicând respectarea anumitor
principii europene. La începutul noului său mandat, domnului preşedinte i-a revenit onoarea de a deveni membru în noua structură
a delegaţiei române la CPLRE, fiind nominalizat ca membru titular în Comisia pentru cultură şi educaţie în Camera Regiunilor.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la şedinţa pentru cultură şi educaţie, urmând ca
începând cu data de 15 septembrie să participe la sesiunea plenară a CPLRE la Strassbourg.
În urma întâlnirii reprezentanţilor Centrelor de Informare Europa Direct organizată în luna martie în Eger, unde s-a discutat şi
despre posibilitatea intensificării relaţiilor dintre UE şi centrele de informare europeană, reprezentanţii centrului Linz-Austria au
depus o cerere de finanţare în cadrul Programului de schimburi al Comisiei Europene, cu titlul „Servicii de informare pentru
cetăţeni”. Proiectul câştigător va oferi reprezentanţilor ţărilor membre oportunitatea de a cunoaşte mai bine sistemul centrelor de
informare şi accesul cetăţenilor la informaţiile despre UE.
Consiliul Judeţean Covasna a fost invitat de către Centrul de Informare Europa Direct din Linz de a participa la acest
program, organizat în perioada 20-22 septembrie. Reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna la întâlnirea din Austria
superioară a fost un consilier din cadrul Centrului de Informare Europeană.
Secretarul general al judeţului Covasna a primit invitaţia transmisă de biroul servicii sociale din cadrul Autoguvernării judeţului
Veszprém de a participa în perioada 27-30 septembrie la un schimb de experienţă pe teme sociale, în principal pe tema autorităţii
tutelare şi a atribuţiilor ce revin asistenţilor maternali.
Acest program, precum şi tematica aleasă de către specialişti, se încadrează în programul anual trilateral [Veszprém (H),
Covasna (Ro) şi Maine et Loire (F)] privind cooperarea instituţiilor şi a specialiştilor din serviciile sociale şi protecţia drepturilor
copilului. Secretarul general al judeţului a mai fost însoţit de directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului şi un referent de specialitate din cadrul aceleiaşi direcţii.
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Comitetul B (Coeziune socială, Politică Socială şi Sănătate Publică) din cadrul Adunării Generale a Regiunilor Europene (ARE)
a organizat, în perioada 28-29 septembrie seminarul intitulat „Disabilităţile ca potenţialul regiunilor” în localitatea Timişoara,
judeţul Timiş. Scopul seminarului a fost de a prezenta situaţia populaţiei europene cu disabilităţi şi a analiza integrarea acestor
oameni care pot contribui la bogăţia regiunilor. Cu exemple concrete a fost arătat cum politicul poate contribui la schimbarea
mentalităţii. Concluziile acestui seminar au fost cuprinse în lucrarea „Anul şanselor pentru toţi 2007) ce va fi redactat de către
Comitetul B. Cu această ocazie se poate urmări şi activitatea Comitetului, nominalizând candidaţii pentru postul de preşedinte al
comisiei. Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de doi consilieri judeţeni.
Directorul economic al Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la o vizită de studiu cu tema „Gestiunea
fondurilor structurale-Influenţa fondurilor structurale asupra dezvoltării comunităţii locale şi regionale” care s-a desfăşurat în Italia-în
oraşele Roma şi Florenţa. Vizita de studiu a fost organizată de către Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene
din România în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din Bucureşti, în perioada
14-21 octombrie. Acest program s-a adresat specialiştilor din cadrul compartimentelor economice din administraţia publică,
cuprinzând cursuri, ateliere de lucru, întâlniri cu oficialităţi şi specialişti italieni pe problematica gestiunii financiare a fondurilor
structurale, vizite la servicii publice de interes pentru administraţia publică locală. Integrarea Europeană a României presupune un
proces complex de armonizare a normelor structurii şi practicilor administrative cu cele existente în ţările Uniunii Europene, reforma
instituţiilor publice din perspectiva integrării, constituind o condiţie esenţială pentru reuşita acestui proces.
Ţinând cont de necesitatea pregătirii noastre privind accesarea fondurilor structurale şi de importanţa asigurării unui management
performant al proiectelor, s-a considerat oportună participarea directorului economic al Direcţiei economice la acest program.
Asociaţia pentru Turism Rural al judeţului Baranya a trimis invitaţia Consiliului Judeţean Covasna de a participa la un
study-tour, respectiv un concurs şi expoziţie gastronomică, organizat în localitatea Hosszúhetény din judeţul Baranya, în perioada
5-8 octombrie. Programul s-a adresat operatorilor din turism, în special celor care lucrează în domeniul turismului rural,
proprietari de pensiuni agro-turistice. Istoricul acestei cooperări a început în anul 2005, când preşedintele asociaţiei ungare şi
rectorul Facultăţii de Turism al Universităţii din Pécs (judeţul Baranya) a acceptat pentru prima dată invitaţia de a fi prezent, în
calitate de conferenţiar, la Simpozionul organizat în cadrul manifestării Zilele Turismului Covăsnean. În anul 2006 a fost predat
un proiect comun pentru organizarea unui study tour în cele două judeţe înfrăţite. La această manifestare consiliul judeţean a fost
reprezentat de un consilier din cadrul Compartimentului integrare europeană, relaţii externe şi un referent din cadrul
Compartimentului de dezvoltare a turismului.
În data de 8 octombrie Secretarul General al Comitetului Regiunilor şi Directorul General în cadrul Comisiei Europene,
Direcţia Politică Regională, au lansat la Bruxelles acţiunea Open DAYS 2006-Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor, ce sa desfăşurat între 9-12 octombrie.
La iniţiativa acestora şi în munca de organizare s-au alăturat şi cele 135 de regiuni şi oraşe care au reprezentanţă permanentă la
Bruxelles, în capitala Europei, precum şi Banca Europeană de Investiţii, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri-Preşedinţia
finlandeză. Această manifestare este organizată de câţiva ani cu tematici diferite pentru fiecare ediţie. Tema evenimentului din
acest an a fost „Să investim în Europa regiunilor şi oraşelor”-iniţiative ale parteneriatului public privat pentru dezvoltare şi crearea
de locuri de muncă. Adresându-se reprezentanţilor a peste 100 de regiuni şi oraşe, această manifestare a găzduit peste 180 de
seminarii şi ateliere de lucru, precum şi numeroase dezbateri şi expoziţii „descentralizate” în regiunile şi oraşele Statelor Membre
ce au avut loc între 12-14 octombrie. Seminarile şi atelierele au fost axate pe 5 subteme:
- Investirea în întreprinderi competitive şi locuri de muncă de calitate;
- Dezvoltarea inovaţiei şi cercetării la nivel regional;
- Investirea în utilizarea sustenabilă a resurselor şi tehnologiilor legate de mediul înconjurător;
- Susţinerea parteneriatului public privat pentru mai multe proiecte pe infrastructură;
- Gestionarea fondurilor structurale pe perioada 2007 – 2013.
Scopul organizării acestei manifestări a fost de atragere a interesului şi implicării sectorului privat, participarea a peste 100 de
regiuni, 3000 de participanţi şi 300 de jurnalişti. Un element de noutate din acest an a fost că Open Days a inaugurat „Investors
cafe”un forum de discuţii între regiuni, instituţii financiare şi investitori privind diferite posibilităţi de finanţare. Începând cu anul
2005 Consiliul Judeţean Covasna este prezent la Bruxelles în structura birourilor de reprezentare, participând deja 5 stagiari la
Programul de stagiu organizat de Biroul de reprezentare al UNCJR la Bruxelles.
Odată cu certitudinea aderării României la structurile UE la 1 ianuarie, este oportună şi utilă participarea Consiliului Judeţean
Covasna la asemenea manifestări, care oferă un bun prilej de a reprezenta un mic judeţ într-o viitoare ţară membră a U.E.
posibilităţile de investiţii, resursele economice naturale şi umane de care dispune, dar nu în ultimul rând, posibilitatea oferirii
demnitarilor şi politicienilor noştri familiarizarea cu structurile europene, crearea de relaţii internaţionale, adoptarea unei viziuni
mai deschise în afacerile externe, cunoaşterea experienţei şi practicilor internaţionale, precum şi acel mult amintit know-how, în
sfera transferului de cunoştinţe.
La nivelul conducerii Consiliului Judeţean Covasna este prezent ca membru titular în Delegaţia de observatori a României la
Comitetul Regiunilor de la Bruxelles. Această prezenţă ne oferă posibilitatea de a intra în contact cu membrii celorlalte delegaţii şi
cu grupurile de experţi ale acestora, deschizând noi perspective în crearea de viitoare parteneriate şi proiecte.
Aderarea României ne va oferi noi perspective în cadrul acestei structuri, devenind membrii titulari cu drept de propunere şi drept
de vot.
Primind invitaţia de a participa la manifestarea Open Days 2006, în baza celor enumerate, conducerea Consiliului Judeţean
Covasna a propus participarea, pe lângă funcţionari aparatului propriu, şi cea a structurii decizionale reprezentată de consilieri
judeţeni şi cea a Consiliului Judeţean al Elevilor, în vederea aprofundării cunoştinţelor europene, a politicilor regionale, în scopul
înlesnirii aplicării politicilor de coeziune politică şi socială, precum şi de îmbunătăţire a tehnicilor de lobby la nivelul administraţiei
publice locale.
Liga Internaţională a Turismului Rural-Eurogites a organizat, în perioada 14-22 octombrie, acţiunea „Live Europa” Săptămâna
Turismului Rural 2006. În această perioadă tot mai multe ţări îşi îndreaptă atenţia către spaţiul rural şi către serviciile oferite de cei
care se ocupă cu turismul agro-rural. Programul a vizat elaborarea metodelor durabile de dezvoltare a spaţiului rural. În anul 2006
Asociaţia Naţională a Turismului Rural din Ungaria a deschis oficial programul Poroszló în judeţul Heves. Consiliul Judeţean
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Covasna a primit invitaţie la această acţiune din partea Asociaţiei turismului Rural şi a fost reprezentat de un referent de
specialitate în cadrul Compartimentului de dezvoltare a turismului.
În perioada 19-23 octombrie s-a desfăşurat Festivalul cârnatului, organizat în Békéscsaba-Ungaria. Preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna, împreună cu vicepreşedintele, secretarul general al judeţului şi o delegaţie alcătuită din 13 angajaţi ai aparatului
propriu au luat parte la acest festival.
Programul festivalului a fost diferenţiat, cuprinzând o serie de acţiuni conexe, oferind oportunitatea prezentării tradiţiilor culinare
din zona S-E transilvăneană.
În continuarea acestei acţiuni, începând cu 22 octombrie preşedintele s-a aflat la Veszprém, unde a participat la şedinţa festivă
a consiliului judeţean cu ocazia comemorării a 50 de ani de la Revoluţia din 1956.
În urma discuţiilor purtate în cadrul întâlnirii dintre conducerea Consiliului Judeţean Covasna şi firma WBF/GTZ, reprezentanţii
Programului de promovare economică şi ocupare a forţei de muncă în România s-a conturat o viitoare colaborare privind
promovarea judeţului nostru în rândul investitorilor germani. Pornind de la această idee s-a răspuns pozitiv invitaţiei ca două
persoane să participe la târgul Euroregia, organizat în Leipzig Germania, în perioada 23-25 octombrie. Această expoziţie este cel
mai important târg de investiţii din Europa, oferind oportunitatea de a cunoaşte noi parteneri interesaţi în investiţii, dezvoltare
regională, dar oferă în acelaşi timp ocazia de a participa la conferinţa privind fondurile structurale. La acest program consiliul
judeţean a fost reprezentat de un inspector din cadrul Serviciului tehnic, investiţii şi un delegat din partea Biroului regional
Covasna al Agenţiei de Dezvoltare Centru.
Vicepreşedintele, însoţit de un consilier din cadrul Serviciului tehnic, investiţii au participat, în perioada 23-26 octombrie, la un
study-tour, organizat la două incubatoare de afaceri din oraşele Mórahalom şi Békéscsaba. Acţiunea a fost organizată prin
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Română, în calitate de Agenţie de Implementare a Programului naţional multianual
de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri. Deplasarea şi-a propus să ofere atât celor trei administratori de
incubator, cât şi reprezentanţilor autorităţilor locale partenere din Braşov, Sf. Gheorghe şi Alba Iulia, oportunitatea de a cunoaşte
practici şi strategii de succes implementate de administratorii de incubatoare din Mórahalom şi Békéscsaba şi de a pune bazele
unei viitoare colaborări.
Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) a primit invitaţia de a participa la
şedinţa adunării generale ARE, ce a avut loc în localitatea Palma de Mallorca (Spania) în perioada 8-11 noiembrie.
Acest eveniment interregional de amploare a fost organizat de către ARE în parteneriat cu Guvernul Insulelor Baleare, abordând
tematici de o importanţă majoră, cum ar fi: globalizarea, Tratatul Constituţional al U.E., competitivitatea regiunilor, fondurile
structurale pentru perioada 2007-2013. Totodată, a fost adoptat şi raportul de activitate al preşedintelui în funcţie pentru anul
2002, respectiv planul de activitate pentru 2007, a fost format şi aprobată componenţa noului birou permanent şi au fost aleşi
secretarul general, preşedintele şi vicepreşedinţii ARE. La acest eveniment au reprezentat Consiliul Judeţean Covasna preşedintele
şi un consilier judeţean.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la manifestarea „Zilele Tápiószentmárton din
Ungaria”, care s-a desfăşurat în perioada 10-12 noiembrie. În data de 13 noiembrie, domnul vicepreşedinte a participat, în
localitatea Eger, la o întâlnire unde s-au discutat viitoarele programe din domeniul turismului în parteneriat cu judeţul Heves.
În continuare, în perioada 13-14 noiembrie, Facultatea de Agronomie şi Ştiinţa Mediului, Universitatea Szent István din
Gödöllő au fost gazdele unei întâlniri, unde s-au discutat opinii, a fost organizat un schimb de experienţă şi s-au stabilit eventuale
oportunităţi de colaborare în domeniul învăţământului, cercetării şi inovaţiei.
Autoguvernarea judeţului Veszprém, împreună cu Universitatea Panonă din Veszprém au organizat o serie de evenimente
în perioada 9-12 decembrie. Manifestările au cuprins teme diverse printre care implicarea activă a tinerilor studenţi la procesul
decizional în administraţia publică locală, judeţeană şi regională. Reuşita în aplicarea măsurilor luate ne ating pe toţi, dar pentru
fiecare categorie de cetăţeni există priorităţi şi zone neutre, simbioza acestora poate constitui cheia unor decizii unanim acceptate
şi dovedite în timp ca utile şi corecte.
Secretarul general al judeţului Covasna a primit invitaţia transmisă de Serviciul Teritorial pentru Protecţia Copilului şi
Căminele de Copii din judeţul Békés de a participa la şedinţa festivă Profesională Internaţională, organizată cu ocazia a XV-a
aniversare a implementării în legislaţia Republicii Ungare a acordului ONU, referitor la drepturile copilului. Şedinţa a fost
organizată în localitatea Balatonlelle (judeţul Somogy) în data de 20 noiembrie şi a fost urmată de un colocviu, ce s-a dorit a fi
un schimb de experienţă între specialiştii din domeniul protecţiei copilului. Acesta a fost organizat în localitatea Gyula (judeţul
Békés). Delegaţia judeţului Covasna i-a avut în componenţă pe secretarul judeţului Covasna, preşedinta Asociaţiei Szentkereszty
Stephanie, directorul Centrului de plasament din Olteni.
În perioada 10-13 decembrie Parlamentul Republicii Ungare a organizat în Budapesta o întâlnire, ce a avut ca scop discutarea
şi stabilirea punctuală a programului Întâlnirii Mondiale a Maghiarilor, acţiune organizată să se desfăşoare în 2007 în judeţul nostru.
La această întâlnire a participat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
În perioada 7-9 decembrie a fost organizată ultima Conferinţă Centurio, cea de-a V-a, ce a avut loc în Strasbourg (F). ARE
fiind principalul partener al Programului Centurio, a găzduit participanţi din 50 de regiuni europene, asigurând o platformă
interregională pentru schimbul de experienţă şi expertiză în trei domenii cheie ale dezvoltării susţinute: dezvoltarea turismului de
calitate, protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă a economiei.
În programul Centurio-proiect finanţat de Interreg III C, a participat şi judeţul Covasna, alături de judeţul Veszprém (Republica
Ungară) şi Lappland (Finlanda). În luna mai 2006, curs de o săptămână, judeţul nostru a fost gazda evenimentelor Centurioproiectul aflându-se în a trei (ultima) fază de derulare.
Conferinţa finală a avut dublă importanţă, şi anume, analizarea rezultatelor şi a experienţelor acumulate în trei ani, respectiv
informarea despre noile posibilităţi de finanţare UE şi despre cooperare interregională. La această conferinţă judeţul Covasna a
fost reprezentat de coordonatorii de proiect, consilieri în cadrul Compartimentului Integrare Europeană, Relaţii Externe.
VI. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Compartimentul audit public intern dispune de Norme proprii si de un Program de asigurare si îmbunătăţire a calităţii activităţii
de audit intern.
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Totodată a fost elaborat Carta auditului intern la nivelul C. J. Covasna.
Structura de audit la nivelul Consiliului Judeţean Covasna se află în directă subordonare preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna.
Misiunile de audit planificate pe anul 2006 au fost îndeplinite.
În cursul anului 2006 a fost asigurat formarea continuă si perfecţionarea pregătirii profesionale specializate prin participare la
cursurile organizate de Institutul Naţional de Administraţie şi Ministerul Finanţelor.
Pe baza riscurilor care pot interveni în derularea activităţii din cadrul Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor aflate în
subordine, pe baza referatului de justificare au rezultat următoarele:
1. Serviciul financiar contabil.;
2. Compartimentul resurse umane salarizare;
3. Inventarierea Patrimoniului;
4. Achiziţii Publice;
5. IT.
1 Serviciul financiar contabil:
1.1 organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
1.2 conformitatea cheltuielilor materiale si de servicii;
1.3 calitatea privind controlul intern;
Obiectivele acţiunii de auditare a serviciului financiar contabil sunt de a eficientiza regulile şi procedurile controlului intern
stabilite pentru a rezulta maximizarea privind securitatea activelor, calitatea informaţiilor precum si eficientizarea circuitului
informatic, respectarea normelor si legislaţiei în vigoare.
Respectarea obiectivelor privind dispoziţiile şi reglementările legale:
a) organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
b) contabilizarea actelor cu privire la efectuarea cheltuielilor de capital;
c) contabilizarea actelor cu privire la efectuarea cheltuielilor materiale şi de servicii;
d) gestionarea valorilor materiale şi băneşti.
Organizarea referitor la activitatea financiară şi conducerea contabilităţii conform normelor şi legislaţiei în vigoare precum
şi analizarea fiabilităţii sistemului contabil.
Operaţiunile supuse auditării:
a) organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
b) angajamente bugetare si legale;
c) cheltuieli de capital;
d) cheltuieli materiale si de servicii;
e) plăţile asumate;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil, de conducere şi control;
h) gestionarea valorilor materiale si băneşti.
2. Compartiment resurse umane salarizare
Auditarea privind salarizare resurse umane s-a efectuat din punct de vedere al conformităţii şi al calităţii controlului intern.
Activităţi auditate în cadrul serviciului resurse umane:
a) Plata salariilor la instituţiile publice;
b) Baza legală pentru salarizarea personalului;
c) Aprobarea sumelor pentru cheltuieli de personal;
d) Analiza Procesului verbal al comisiei de examinare în vederea întocmirii Proiectului de Ordin pentru numirea în
funcţia publică;
e) Întocmirea documentelor pentru angajarea personalului în funcţia pentru care s-a organizat concursul;
f) Stabilirea elementelor de natura salarială: salariu de bază, sporuri, indemnizaţie de conducere;
g) Înscrierea în carnetele de munca a elementelor salariale şi de personal;
h) Foile colective de prezenţă;
i) Control financiar preventiv;
j) Întocmirea Notei privind reţinerile;
k) Întocmirea OPHT pentru plata salariilor pe card;
l) Întocmirea cecului de numerar pentru plata salariilor prin casierie;
m) Înregistrarea în contabilitate.
3. Inventarierea patrimoniului;
Conformitatea procesului de inventariere anuală şi a valorificării rezultatelor.
Activităţile supuse auditului public intern;
a) Ordinul de numire a comisiei de inventariere aprobat de către conducătorul unităţii;
b) Respectarea prevederilor O.M.F. nr. 2388/1995 privind aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii
patrimoniului, respectiv:
c) Avizările şi preluarea listelor de inventariere;
d) Existenţa si momentul depunerii declaraţiei gestionarului;
e) Datarea fişelor de magazie de către comisia de inventariere;
f) Stabilirea stocurilor faptice;
g) Folosirea formularelor prevăzute de liste de inventariere;
h) Inventarierea tuturor elementelor de activ si pasiv;
i) Întocmirea de liste separate pentru bunuri depreciate, deteriorate sau inutilizabile;
j) Inventarierea formularelor cu regim special, bonuri de combustibil si stocul de combustibil din rezervorul
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autoturismelor din patrimoniu;
k) Înscrierea nr. de inventar pe mijloacele fixe;
l) Întocmirea procesului verbal privind rezultatele inventarierii;
m) Recuperarea lipsurilor imputabile.
4. Achiziţii Publice
Auditarea privind achiziţiile publice s-a efectuat din punct de vedere al conformităţii şi al calităţii controlului intern.
Obiectivul fiind desfăşurarea procesului de achiziţii publice cu respectarea legalităţii şi a principiilor transparenţei,
eficienţei, eficacităţii şi economicităţii în cadrul instituţiei.
Activităţile supuse auditului public intern;
a) întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
b) gruparea corectă a produselor, serviciilor şi lucrărilor;
c) stabilirea corectă a valorii estimate a contractelor de achiziţii publice;
d) proceduri legale pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
e) respectarea principiilor contabile;
f) conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
g) modul de constituire a comisiilor de evaluare;
h) modul de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice;
i) încheierea contractelor de achiziţii publice;
j) respectarea legalităţii privind garanţiile pentru participare şi de bună execuţie;
k) întocmirea raportului trimestrial privind achiziţiile publice în conformitate cu H.G. nr.461/2001.
Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2007
Demeter János
Preşedinte

RAPORT
asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2006
Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale „Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă
anual de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”.
În bilanţul contabil, centralizat la 31 decembrie 2006, al consiliului judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene sunt
înregistrate următoarele active:
1. Active necurente 53.570.455 lei
- active fixe necorporale (soft-uri, programe informatice) 215.291 lei
- instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.594.555 lei
- terenuri şi clădiri 49.824.321 lei
- active financiare necurente (participaţii la capitalul social) 400.577 lei
- creanţe necurente 535.711 lei
2. Active curente 20.910.421 lei
- stocuri (materiale şi obiecte de inventar)10.608.752 lei
- creanţe curente (clienţi, debitori) 77.843 lei
- conturi la trezorerie şi bănci 10.023.426 lei
- cheltuieli în avans 200.400 lei
TOTAL ACTIVE 74.480.876 lei
În cursul anului 2006, activele consiliului judeţean au crescut cu 16.612.891 lei, datorită creşterii activelor necurente cu 5.180.238
lei pe seama investiţiilor realizate: achiziţii soft-uri, birotică, mobilier, mijloace de transport, a lucrărilor la Centrul de Studii şi
Informare a Uniunii Europene, Incubatorul de afaceri, drumuri judeţene şi activelor curente cu 11.326.653 lei, reprezentând în
principal creşterea fondului de rulment cu 3.833.322 lei şi a stocurilor (obiecte de inventar, materiale) cu 7.410.640 lei.
Inventarierile anuale au fost efectuate şi verificate atât de consiliul judeţean, cât şi de instituţiile şi serviciile de interes judeţean,
în conformitate cu legislaţia din domeniu.
Din bilanţurile contabile încheiate la 31 decembrie 2006 ale societăţilor comerciale unde Consiliul judeţean Covasna este acţionar,
rezultă:
1. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Sf. Gheorghe, acţionar unic, a realizat venituri totale în valoare de 13.824.042 lei, obţinând un
profit net de 1.093.430 lei, iar în urma repartizării acestuia consiliul judeţean are de încasat dividende în valoare de 591.715 lei.
2. S.C. „PRODEV CONSULTING” S.A., în cursul anului 2006 nu a avut activitate, încheind anul cu o pierdere de 26.746 lei.
3. S.C. FONDUL LOCAL DE GARANTARE Sf. Gheorghe S.A. a început activitatea la 19 aprilie 2006, a realizat venituri totale în
valoare de 663.032 lei, obţinând un profit net de 184.016 lei, consiliul judeţean are de încasat dividende în valoare de 4,93 lei.
4. S.C. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV S.A., în cursul anului 2006 nu a desfăşurat activitate,
înregistrând o pierdere de 461 lei.
Demeter János
Preşedinte
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Raport anual al comisiei de învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport
Anul 2006
Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 52, alin. (4) coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215 din 2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 136 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 27 din 2005 cu modificări ulterioare.
Ca preşedinte al comisiei de învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport am condus şedinţele comisiei dezbătând
proiectele de hotărâre. Amendamentele propuse au fost discutate, analizate şi propuse spre dezbatere în plen. S-au ţinut şi şedinţe
extraordinare ale comisiei pentru elaborarea regulamentului pentru proiecte culturale, evaluarea acestor proiecte.
Comisia a elaborat, a publicat criteriile pentru proiectele culturale, sportive, ONG-uri şi culte ca ulterior membrii comisiei să
participe la evaluarea proiectelor depuse.
În anul şcolar 2006-2007 conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de acest program un
număr de 10.419 elevi şi 6.370 preşcolari din judeţul Covasna. Pentru acest program judeţul Covasna a fost împărţit în 5 zone: Sf.
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura Buzăului.
Fiind reprezentantul Consiliului Judeţean în Consiliul de administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe am
participat la şedinţele acestui for. Am participat la elaborarea proiectului de buget pentru Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe.
Colegii mei fiind reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie al diverselor instituţii de cultură şi
învăţământ au participat activ la activităţile acestora.
Membrii comisiei au participat la numeroase vernisaje, expoziţii, reuniuni culturale, manifestări sportive, acţiuni ale ONG-urilor,
conferinţe interne şi internaţionale.
În conformitate cu prevederile art. 50, alin. (2) din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, şi art. 130, alin. (2)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna s-au organizat periodic întâlniri cu cetăţenii şi s-au
acordat audienţe.
Henning László

Raport anual asupra activităţii de consilier judeţean
Anul 2006
Consilier judeţean Henning László
Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 52, alin. (4) coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215 din 2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 136 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 27 din 2005 cu modificări ulterioare.
Ca preşedinte al comisiei de învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport am condus şedinţele comisiei dezbătând
proiectele de hotărâre. Amendamentele propuse au fost discutate, analizate şi propuse spre dezbatere în plen. S-au ţinut şi şedinţe
extraordinare ale comisiei pentru elaborarea regulamentului pentru proiecte culturale, evaluarea acestor proiecte.
La elaborarea numeroasele hotărâri vizând învăţământul am participat nemijlocit ca de exemplu la dimensionarea programului
de venituri şi cheltuieli efectuat în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, prin care s-au
repartizat bugetului propriu al judeţului sume defalcate din TVA pentru următoarele destinaţii:
- pentru acţiuni transferate sau noi cheltuieli publice (învăţămât special, program lapte şi corn).
Am participat în comisia pentru evaluarea proiectelor destinate activităţilor sportive, culturale, ONG-uri., culte.
Am monitorizat reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ.
Fiind reprezentantul Consiliului Judeţean în Consiliul de administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe am
participat atât la concursul pentru ocuparea postului de director la Muzeului Naţional Secuiesc cât şi la şedinţele acestui for. Am
participat la elaborarea proiectului de buget pentru Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe.
Am participat la numeroase vernisaje, expoziţii, reuniuni culturale, manifestări sportive, acţiuni ale ONG-urilor.
Am fost la Manifestarea Open Days-Săptămâna Regiunilor şi Oraşelor Europene, Bruxelles, octombrie 2006.
Am participat la numeroase primiri de delegaţii care au venit la Consiliul Judeţean Covasna.
În conformitate cu prevederile art. 50, alin. (2) din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, şi art. 130, alin. (2)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna am organizat periodic întâlniri cu cetăţenii şi am
acordat audienţe. Au solicitat audienţe în anul 2005, 71 persoane. În cazul a 51 de persoane solicitările lor au fost înaintate
forurilor competente, la alte 10 de cazuri s-au găsit soluţii viabile iar în 20 cazuri solicitările au fost nefondate.
Henning László
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006
Consilier judeţean Stroie Vasile
În anul 2006, am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Covasna. Am participat la toate
şedinţele Comisiei pentru dezvoltarea afacerilor, dezvoltare micororegională şi rurală şi agricultură şi la toate întâlnirile de lucru şi
manifestările, care au fost organizate de Consiliul Judeţean.
Am participat la 5 şedinţe ale Consiliului local Întorsura Buzăului, 2 şedinţe ale Consiliului local Barcani şi la 7 şedinţe ale
Consiliului local Sita Buzăului. Conform Legii 215/2001, art. 52, alin. (3), „Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului
să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe”. Am acordat audienţe conform programului stabilit, 4 la Sita
Buzăului, 4 la Barcani şi 3 la Întorsura Buzăului, audienţe la care cetăţenii s-au plâns de starea proastă a unor drumuri comunale, a
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străzilor din Întorsura Buzăului, lipsa locurilor de muncă şi în unele zone se solicită introducerea apei potabile din sistemul
centralizat.
20.03.2007
Consilier Judeţean,
Stroie Vasile

Editat şi tipărit de Consiliul Judeţean Covasna
Coordonator: Varga Zoltán, Secretar al judeţului Covasna.
Selectare texte: Csóg Éva, Sztakics István Attila.
Tehnoredactare, tipărire: Szász Levente.
Adresa: 520008 Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4., Tel.: 0267-311190, Fax: 0267-351228
E-mail: monitor@covasna.info.ro; levi@covasna.info.ro, Pagina web: www.covasna.info.ro
ISSN 1224-4767

Bun de tipar: 16.05.2007

Preţ: 20,80 lei RON
52

