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116 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului 

Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de 
interes judeţean pe anul 2007 
 

2 

117 privind utilizarea în anul 2007 al fondului de 
rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna 
 

4 

118 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
108/2007 privind aprobarea Organigramei şi 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna 
 

7 

119 privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de 
funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-Székely 
Nemzeti Múzeum 
 

10 

120 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 88/2007 
privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a 
taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 
2007/2008, precum şi a organigramei, a statului 
de funcţii şi a numărului de personal ale Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe 
 

12 

121 privind numirea doamnei Vass Mária în funcţia 
publică de conducere de director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna 
 

13 

122 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Covasna, ca membru în Comitetul 
Director local al Proiectului „Reforma sistemului 
de sănătate faza a doua” la nivelul Autorităţii de 
Sănătate Publică a judeţului Covasna 

13 

 

Nr. Hotărârea Pag. 
123 privind declararea de utilitate publică de interes 

local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic-
plan înclinat de la Covasna-Comandău 
 

14 

124 privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul 
Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării 
„ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA 
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA” 
 

14 

125 pentru aprobarea încheierii convenţiei de 
parteneriat între Consiliul Judeţean Covasna şi 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, Centrul Regional Braşov 
 

23 

126 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

24 

127 pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2006 
privind arondarea localităţilor la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţul Covasna 
 

29 

128 privind aprobarea documentaţiei tehnice 
topografice -Plan de amplasament şi identificare 
necesară întabulării incintei „Clădirea Şcolii de 
Artă”-înscris în Cf. nr. 3480 Sfântu Gheorghe 
 

31 

129 pentru modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 
privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” SA. 
Covasna prin reorganizarea Regiei Autonome 
de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările 
şi completările ulterioare 

31 
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HOTĂRÂREA Nr. 116/2007 
 

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 ordinară 
din data de 27 septembrie 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, cu completările 
ulterioare, Contractul de sponsorizare nr. 218/2007 încheiat între 
Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A şi Consiliul 
Judeţean Covasna; O.U.G. nr. 88/2007 privind rectificarea 
Legii bugetului de stat pe anul 2007, Legea bugetului de stat pe 
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare, în baza art. 

91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art. 97, alin. (1) 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. 1G, 1/17a, 1/20b, 1/24a, 1/9b, 1/26b şi 
1/4e, 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 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 
Anexa nr. 1G la Hotărârea nr. 116/2007 

BUGETUL LOCAL (mii lei) 
 

din care : 
Nr. 
rând Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.3+87+93+100) 00.01 1522.50     22.50 1500.00 
2 VENITURI PROPRII (rd.3-32+87+93) 48.02 2.50     2.50   
3 I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) 00.02 2.50     2.50   
53 C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) 00.12 2.50     2.50   
63 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.64+72+75+80+84) 00.14 2.50     2.50   
84 Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile (rd.85+86) 37.02 2.50     2.50   
85 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 2.50     2.50   
100 IV.  SUBVENŢII (rd.101) 00.17 1520.00     20.00 1500.00 

101 
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
(rd.102+123) 

00.18 1520.00     20.00 1500.00 

102 Subvenţii de la bugetul de stat (rd.103+115) 42.02 1520.00     20.00 1500.00 
115 B.  Curente (rd.116+117+118+119+120+121+122) 00.20 1520.00     20.00 1500.00 
116 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1520.00     20.00 1500.00 
129 TOTAL CHELTUIELI (rd.195+288+325+485+560) 49.02 1522.50     22.50 1500.00 

130 
CHELTUIELI CURENTE (rd.197+230+265+277+290+305+327+370+ 
398+442+487+527+562+588+618+637+675) 

01 1522.50     22.50 1500.00 

132 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (rd.199+232+266+292+307+329+ 
372+400+444+489+529+564+590+620+639+677) 

20 22.50     2.50 20.00 

140 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.233) 50 -140.00     -140.00   
141 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale (rd.234) 50.04 -140.00     -140.00   

152 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.203+239+333+404+448+493+ 
533+565+597+645+681) 

55 30.00     30.00   

153 
A. Transferuri interne (rd.204+240+334+405+449+494+534+566+598+ 
646+682) 

55.01 30.00     30.00   

159 
Alte transferuri curente interne 
(rd.206+244+335+406+452+496+537+568+648+684) 

55.01.18 30.00     30.00   

160 TITLUL VIII  ASISTENŢĂ SOCIALĂ (rd.336+379+453) 57 1500.00     20.00 1480.00 
161 Ajutoare sociale (rd.337+380+454) 57.02 1500.00     20.00 1480.00 
162 Ajutoare sociale în numerar (rd.338+381+455) 57.02.01 1500.00     20.00 1480.00 
164 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.207+340+407+457+497+685) 59 110.00     110.00   
167 Asociaţii şi fundaţii (rd.342+408+458) 59.11 110.00     110.00   
195 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.196+229+264+276) 50.02 -140.00     -140.00   
229 Alte servicii publice generale (rd.258+259+260+261+262) 54.02 -140.00     -140.00   
230 CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232+233+235+239) 01 -140.00     -140.00   
233 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.234) 50 -140.00     -140.00   
234 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 -140.00     -140.00   
258 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 54.02.05 -140.00     -140.00   
325 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.326+369+397+441) 64.02 1660.00     160.00 1500.00 
326 Învăţământ (rd.354+357+361+362+364+367) 65.02 30.00     30.00   
327 CHELTUIELI CURENTE (rd.328+329+330+333+336+340) 01 30.00     30.00   
333 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.334) 55 30.00     30.00   
334 A. Transferuri interne (rd.335) 55.01 30.00     30.00   
335 Alte transferuri curente interne 55.01.18 30.00     30.00   
367 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 65.02.50 30.00     30.00   
397 Cultură, recreere şi religie (rd.424+434+438+439) 67.02 110.00     110.00   
398 CHELTUIELI CURENTE (rd.399+400+401+404+407) 01 110.00     110.00   
407 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.408+409+410) 59 110.00     110.00   
408 Asociaţii şi fundaţii 59.11 110.00     110.00   
434 Servicii recreative şi sportive (rd.435+436+437) 67.02.05 100.00     100.00   
435 Sport 67.02.05.01 100.00     100.00   
439 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 10.00     10.00   
441 Asigurări şi asistenţă socială (rd.474+475+477+478+479+480+483) 68.02 1520.00     20.00 1500.00 
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din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

442 CHELTUIELI CURENTE (rd.443+444+445+448+453+457) 01 1520.00     20.00 1500.00 
444 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 20.00       20.00 
453 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ (rd.454) 57 1500.00     20.00 1480.00 
454 Ajutoare sociale (rd.455+456) 57.02 1500.00     20.00 1480.00 
455 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 1500.00     20.00 1480.00 
475 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (rd.476) 68.02.05 1520.00     20.00 1500.00 
476 Asistenţă socială  în  caz de invaliditate 68.02.05.02 1520.00     20.00 1500.00 
560 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (rd.561+587+617+636+674) 79.02 2.50     2.50   
674 Alte acţiuni economice (rd.702+703+704+705+706) 87.02 2.50     2.50   
675 CHELTUIELI CURENTE (rd.676+677+679+682+686) 01 2.50     2.50   
677 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 2.50     2.50   
704 Turism 87.02.04 2.50     2.50   

 

Anexa nr. 1/17a la Hotărârea nr. 116/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 

din care : Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  10.00     10.00   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 10.00     10.00   

209 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+ 
59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+ 
59.22+59.23+59.24) 

59 10.00     10.00   

231 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 59.22 10.00     10.00   
 

Anexa nr. 1/20b la Hotărârea nr. 116/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 
Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 

din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  1520.00     20.00 1500.00 
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1520.00     20.00 1500.00 

37 
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) 

20 20.00       20.00 

84 
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) 

20.30 20.00       20.00 

89 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 20.00       20.00 
204 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02) 57 1500.00     20.00 1480.00 
206 Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02) 57.02 1500.00     20.00 1480.00 
207 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 1500.00     20.00 1480.00 

 

Anexa nr. 1/24a la Hotărârea nr. 116/2007 
 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 87.02 Alte acţiuni economice 
Subcapitolul 87.02.04 Turism 

din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  2.50   2.50  
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2.50   2.50  

37 
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) 

20 2.50   2.50  

84 
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) 

20.30 2.50   2.50  

93 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 2.50   2.50  
 

Anexa nr. 1/9b la Hotărârea nr. 116/2007 
 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 65.02 Învătământ 
Subcapitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 

din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  30.00   30.00  
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 30.00   30.00  

175 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03) 55 30.00   30.00  
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din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

176 
A. Transferuri interne. (cod 55.01.01+55.01.02+55.01.03+55.01.04+55.01.05+55.01.06+ 
55.01.07+55.01.08+55.01.09+55.01.10+55.01.11+55.01.12+55.01.13+55.01.14+55.01.15+ 
55.01.16+55.01.17+55.01.18) 

55.01 30.00   30.00  

194 Alte transferuri curente interne 55.01.18 30.00   30.00  
 

Anexa nr. 1/26b la Hotărârea nr. 116/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 67.02.05.01 Sport 

din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  100.00   100.00  
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 100.00   100.00  

209 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+ 
59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+ 
59.23+59.24) 

59 100.00   100.00  

220 Asociaţii şi fundaţii 59.11 100.00   100.00  
 

Anexa nr. 1/4e la Hotărârea nr. 116/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 
Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

din care : 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  -140.00     -140.00   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 -140.00     -140.00   
130 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01+50.02+50.04) 50 -140.00     -140.00   
133 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale  50.04 -140.00     -140.00   

 
HOTĂRÂREA Nr. 117/2007 

 

privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment 
propriu al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 27 septembrie 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, cu completările ulterioare, 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 utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment 
propriu al Consiliului Judeţean Covasna, pentru finanţarea unor 
investiţii, conform anexelor nr. FR6, FR13a, 26FR şi 2b6FR, 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 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. FR6 la Hotărârea nr. 117/2007 
 

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL (mii lei) 
 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2)  265.00   265.00  
2 I. VENITURI CURENTE (rd.3)  265.00   265.00  
3 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)  265.00   265.00  
4 C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.5)  265.00   265.00  
5 Diverse venituri (rd.6+7+8+9+10+11) 36.11 265.00   265.00  
10 Fond de rulment 36.11.10 265.00   265.00  
13 TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)  265.00   265.00  

17 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242) 

70 265.00   265.00  

18 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243) 

71 265.00   265.00  

19 Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244) 71.01 265.00   265.00  
20 Construcţii 71.01.01 265.00   265.00  
110 Cultură, recreere şi religie (rd.123+134+138+139) 67.11 265.00   265.00  
114 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115) 70 265.00   265.00  
115 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121) 71 265.00   265.00  
116 Active fixe (rd.117+118+119+120) 71.01 265.00   265.00  
117 Construcţii 71.01.01 265.00   265.00  
123 Servicii culturale (rd.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 67.11.03 265.00   265.00  
127 Şcoala populară de arte şi meserii 67.11.03.05 265.00   265.00  
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Anexa nr. FR 13a la Hotărârea nr. 117/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

Capitolul 67.11 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 67.11.03.05 Şcoala populară de arte şi meserii 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  265.00   265.00  
234 70.  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 265.00   265.00  
235 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 265.00   265.00  
236 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 265.00   265.00  
237 Construcţii 71.01.01 265.00   265.00  

 
Anexa nr. 26FR la Hotărârea 117/2007 

 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 
cu finanţare din fondul de rulment (mii lei) 

Lista actualizată-septembrie 2007 
 

Denumire Program actualizat Influenţe Program rectificat 
TOTAL GENERAL, din care 8392.4 265 8657.4 
A) Investiţii în continuare 1537 0 1537 
B) Investiţii noi 2739 265 3004 
C) Alte cheltuieli de investiţii 4116.4 0 4116.4 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare       
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe 2030 0 2030 
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative 2030 0 2030 
Paragraf 51.11.01.03. Autorităţi executive 2030 0 2030 
B) Investiţii noi 950 0 950 
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe 950 0 950 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1080 0 1080 
2. Cap. 65.11 Învăţământ 400 0 400 
Subcapitolul 65.11.03 400 0 400 
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar 400 0 400 
A) Investiţii în continuare 400 0 400 
Reconstrucţie şcoală cl.I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com Boroşneu Mare 400 0 400 
3. Cap. 66.11 Sănătate 650 0 650 
Subcapitolul 66.11.06 650 0 650 
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale 650 0 650 
B) Investiţii noi 650 0 650 
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe 650 0 650 
4. Cap. 67.11. Cultură recreere şi religie 2134.4 265 2399.4 
I. Subcapitolul  67.11.03 Servicii culturale 963.4 265 1228.4 
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci 21 0 21 
C) Alte cheltuieli de investiţii 21 0 21 
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee 500 0 500 
C) Alte cheltuieli de investiţii 500 0 500 
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoala populară de arte şi meserii 402.4 265 667.4 
B) Investiţii noi 376 265 641 
C) Alte cheltuieli de investiţii 26.4 0 26.4 
d) Paragraf 67.11.03.08 Centre de conservare şi promovarea culturii tradiţionale 40 0 40 
C) Alte cheltuieli de investiţii 40 0 40 
II. Subcapitolul 67.11.50 Alte servicii în domeniul culturii 1171 0 1171 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1171 0 1171 
5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială 100 0 100 
Subcapitolul 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 100 0 100 
A) Investiţii în continuare 87 0 87 
B) Investiţii noi 13 0 13 
6. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
Subcapitolul 70.11.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
C) Alte cheltuieli de investiţii 31 0 31 
7. Cap. 74.11 Protecţia mediului 154 0 154 
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 154 0 154 
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 154 0 154 
C) Alte cheltuieli de investiţii 154 0 154 
8. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1050 0 1050 
Subcapitolul 80.11.01 Acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
Paragraf 80.11.01.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
A) Investiţii în continuare 1050 0 1050 
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare 1050 0 1050 
9. Cap. 84.11 Transporturi 1843 0 1843 
I. Subcapitolul 84.11.03 Transporturi rutier 843 0 843 
Paragraf 84.11.03.01 Drumuri şi poduri 843 0 843 
B) Investiţii noi 750 0 750 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C, km 7+800 380 0 380 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C, km 3+660-3+750 370 0 370 
C) Alte cheltuieli de investiţii 93 0 93 
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului 1000 0 1000 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1000 0 1000 
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Anexa nr. 2b6FR la Hotărârea 117/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 
cu finanţare din fondul de rulment defalcate pe capitole bugetare, instituţii publice, lucrări şi categorii de cheltuieli (mii lei) 

Lista actualizată-septembrie 2007 
 

Denumire 
Program 
actualizat Influenţe 

Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL din care 8392.4 265 8657.4 
A) Investiţii în continuare 1537 0 1537 
B) Investiţii noi 2739 265 3004 
C) Alte cheltuieli de investiţii 4116.4 0 4116.4 
TOTAL GENERAL detaliat pe capitole bugetare     
1. Cap. 51.11.01 Autorităţi publice şi acţiuni externe 2030 0 2030 
Subcapitolul 51.11.01 Autorităţi executive şi legislative 2030 0 2030 
Paragraf 51.11.01.03 Autorităţi executive 2030 0 2030 
B) Investiţii noi 950 0 950 
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe 950 0 950 
C) Alte cheltuieli de investiţii, aparatură tehnică de calcul inclusiv programe (softuri), scanner, licenţe 
antivirus+server+modificare reţea, laptop, aparate tipografie, videoproiector, aparate tipografie, touch screen, 
prefezabilitate sistem informational, website turistic al judeţului Covasna, 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” 

1080 0 1080 

2. Cap. 65.11 Învăţământ 400 0 400 
Subcapitolul 65.11.03 400 0 400 
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar 400 0 400 
A) Investiţii în continuare 400 0 400 
Reconstrucţie şcoală cl. I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com Boroşneu Mare 400 0 400 
3. Cap. 66.11 Sănătate 650 0 650 
Subcapitolul 66.11.06 650 0 650 
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale 650 0 650 
B) Investiţii noi 650 0 650 
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe 650 0 650 
4. Cap. 67.11 Cultură, recreere şi religie 2134.4 265 2399.4 
I. Subcapitolul 67.11.03 Servicii culturale 963.4 265 1228.4 
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci 21 0 21 
C) Alte cheltuieli de investiţii 21 0 21 
- documentaţia tehnică a clădirii sediului Bibliotecii judeţene Bod Peter 21 0 21 
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee 500 0 500 
C) Alte cheltuieli de investiţii 500 0 500 
- Achiziţionarea Muzeului Etnografic Haszmann Pal din Cernat 500 0 500 
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoala populară de arte şi meserii 402.4 265 667.4 
B) Investiţii noi 376 265 641 
Reabilitare clădiri Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe 376 265 641 
C) Alte cheltuieli de investiţii 26.4 0 26.4 
Elaborare proiect privind reabilitarea clădirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii 26.4 0 26.4 
d) Paragraf 67.11.03.08 Centre de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 40 0 40 
C) Alte cheltuieli de investiţii 40 0 40 
- autoturism la Centrul de cultură a judeţului Covasna 40 0 40 
II. Subcapitolul 67.11.50 Alte servicii în domeniul culturii 1171 0 1171 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1171 0 1171 
- achiziţii terenuri aferente înfiinţării de parcuri turistice 350 0 350 
- Parc memorial al Covăsnenilor de pretutindeni 821 0 821 
5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială 100 0 100 
Subcapitolul 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 100 0 100 
A) Investiţii în continuare 87 0 87 
Centru de reabilitare pentru copii cu handicap sever în conacul "Potsa" din Chilieni 87 0 87 
B) Investiţii noi 13 0 13 
Rampă de acces la Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane Vărstnice Lemnia 13 0 13 
6. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
Subcapitolul 70.11.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
C) Alte cheltuieli de investiţii 31 0 31 
Elaborare planuri urbanistice zonale (Bodoc, Bixad, Malnaş Băi, Vîlcele, Breţcu, Belin, Şugaş Băi) 31 0 31 
7. Cap. 74.11 Protecţia mediului 154 0 154 
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 154 0 154 
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 154 0 154 
C) Alte cheltuieli de investiţii 154 0 154 
- achiziţii teren 100 0 100 
- elaborarea PUZ depozit ecologic deseuri 54 0 54 
8. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1050 0 1050 
Subcapitolul 80.11.01 Acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
Paragraf  80.11.01.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
A) Investiţii în continuare 1050 0 1050 
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare 1050 0 1050 
9. Cap. 84.11 Transporturi 1843 0 1843 
I. Subcapitolul 84.11.03 Transporturi rutiere 843 0 843 
Paragraf 84.11.03.01 Drumuri şi poduri 843 0 843 
B) Investiţii noi 750 0 750 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C 380 0 380 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C, km 3+660-3+750 370 0 370 
C) Alte cheltuieli de investiţii 93 0 93 
- expertiză tehnică poduri, proiectare drumuri 15 0 15 
- lucrări de cadastrul drumurilor 13 0 13 
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Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

- elaborare proiect tehnic pentru „Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului DJ 121 C” 35 0 35 
- expertiză şi proiectare privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea de inundaţii 30 0 30 
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului 1000 0 1000 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1000 0 1000 
Achiziţionarea ansamblului tehnic „Planul inclinat de la Comandău” 1000 0 1000 

 
HOTĂRÂREA Nr. 118/2007 

 

pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2007 privind 
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de modificare a anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 108/2007 privind aprobarea Organigramei 
şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, având în vedere: raportul Direcţiei Economice 
precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi 
III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 231/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare 
a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 

funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 232/2007, Ordinul 1900/2007 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului 
de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii 
publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de 
învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea 
în care îşi desfăşoară activitatea, Avizul nr. 1043049/21. 09. 
2007, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat 
sub nr. 9000/24. 09. 2007, la Registratura generală a Consiliului 
Judeţean Covasa, în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi 
în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Anexele nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 108/2007 privind aprobarea Organigramei şi 
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 
2* şi 2a*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. II. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 

octombrie 2007. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 2* la Hotărârea nr.118/2007 
 

STATUL DE FUNCŢII 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Categorii de funcţii publice 
Nr. 
crt. funcţia publică 

de conducere 
funcţia publică 
de execuţie 

Nivelul 
studiilor Clasa 

Gradul 
profesional 

Treapta 
de 

salarizare 

Nr. 
funcţii 

FUNCŢII PUBLICE 
1 Secretar al judeţului   S I     1 

Aparatul de specialitate 
2 arhitect şef consilier S I superior 1 1 
3 director executiv consilier S I superior 1 1 
4 director executiv consilier juridic S I superior 1 1 
5 director executiv adjunct consilier S I superior 1 1 
6 director executiv adjunct consilier juridic S I superior 1 1 
7 şef serviciu consilier S I superior 1 3 
8 şef birou consilier S I superior 1 2 
9   consilier S I superior 1 19 
10   consilier S I superior 2 1 
11*   consilier S I principal 1 7 
11**   consilier S I principal 1 8 
12*   consilier S I principal 2 2 
12**   consilier S I principal 2 1 
13   consilier S I asistent 1 7 
14   consilier S I asistent 2 2 
15   consilier S I asistent 3 2 
16   consilier S I debutant   3 
17   inspector S I superior 1 1 
18*   inspector S I asistent 2 2 
18**   inspector S I asistent 2 3 
19*   inspector S I asistent 3 2 
19**   inspector S I asistent 3 1 
20   consilier juridic S I asistent 1 3 
21   consilier juridic S I asistent 2 2 
22   consilier juridic S I asistent 3 1 
23   consilier juridic S I debutant   1 
24   auditor S I principal 1 1 
25   auditor S I asistent 2 1 
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Categorii de funcţii publice 
Nr. 
crt. funcţia publică 

de conducere 
funcţia publică 
de execuţie 

Nivelul 
studiilor 

Clasa Gradul 
profesional 

Treapta 
de 

salarizare 

Nr. 
funcţii 

26   auditor S I asistent 3 1 
27   referent de specialitate SSD II superior 1 4 
28   referent de specialitate SSD II asistent 1 1 
29   referent de specialitate SSD II asistent 2 1 
30   referent M III superior 1 14 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE 89 
 

PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Funcţia  
Nr. 
crt. de conducere de execuţie 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

Nr. 
funcţii 

31   consilier S   2 
32   consultant S   1 
33   inspector de specialitate S III 1 
34   inspector de specialitate S IV 4 
35   referent SSD IA 1 
36   referent SSD III 2 
37 şef serviciu referent de specialitate S III 1 
38   referent de specialitate S IV 1 
39   referent M   2 
40   referent M IA 12 
41   referent M II 1 
42   magaziner M I 1 
43   casier M I 1 
44   telefonist   III 1 
45   şofer     7 
46   muncitor de întreţinere   III 4 
47   tâmplar   III 1 
48   îngrijitor   I 4 
Total personal contractual 47 
TOTAL GENERAL 136 

* valabil în perioada 01.10.2007 - 31.10.2007 
** valabil de la data de 01.11.2007 

 
Anexa nr. 2a* la Hotărârea nr. 118/2007 

 

STATUL DE FUNCŢII 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. funcţia publică de execuţie funcţia publică de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treapta de 
salarizare 

FUNCŢII PUBLICE 
1   Secretar al judeţului S I     

Compartimentul autoritate tutelară şi probleme sociale 
2 Consilier   S I superior 1 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
3 Consilier juridic1 Director executiv S I superior 1 
4 Consilier juridic1 Director executiv adjunct S I superior 1 

a. Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative 
5 Consilier juridic   S I asistent 1 
6 Consilier juridic   S I asistent 1 
7 Consilier juridic   S I debutant   
8 Consilier juridic   S I asistent 1 
9 Consilier juridic   S I asistent 2 
10 Consilier juridic   S I asistent 3 

b. Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale 
11 Consilier   S I superior 1 
12 Consilier   S I superior 1 
13 Consilier   S I asistent 3 
14 Consilier   S I asistent 3 
15 Referent   M III superior 1 

c. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 
16 Consilier   S I debutant   
17 Referent   M III superior 1 

d. Compartimentul A.T.O.P. 
18 Inspector   S I asistent 3 
19 Referent   M III superior 1 

e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 
20 Referent   M III superior 1 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
21 Consilier1 Director executiv S I superior 1 
22 Consilier1 Director executiv adjunct S I superior 1 

a. Biroul buget-finanţe 
23 Consilier1 Şef birou S I superior 1 
24 Consilier   S I asistent 1 
25 Inspector   S I superior 1 
26 Referent   M III superior 1 
27 Referent   M III superior 1 
28 Referent   M III superior 1 
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. funcţia publică de execuţie funcţia publică de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treapta de 
salarizare 

b. Biroul resurse umane 
29 Consilier1 Şef birou S I superior 1 
30 Consilier   S I superior 1 
31 Consilier   S I principal 1 
32 Consilier   S I asistent 1 
33 Consilier   S I asistent 1 
34 Consilier   S I asistent 3 

c. Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 
35 Consilier   S I superior 1 
36 Consilier   S I superior 1 
37 Consilier   S I principal 1 

d. Compartimentul contabilitate 
38 Consilier   S I superior 1 
39 Consilier   S I asistent 1 
40 Referent   M III superior 1 

e. Compartimentul informatic 
41 Consilier   S I superior 1 
42 Referent de specialitate   SSD II superior 1 

e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
43 Consilier   S I asistent 1 

f. Compartimentul de achiziţii publice 
44 Consilier   S I superior 1 
45 Inspector   S I asistent 2 
46 Consilier juridic   S I asistent 2 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
47 Consilier1 Arhitect şef S I superior 1 

a. Serviciul urbanism şi G.I.S. 
48 Consilier1 Şef serviciu S I superior 1 
49 Consilier   S I superior 1 
50 Consilier   S I superior 1 
51 Consilier   S I principal 1 
52 Consilier   S I asistent 1 
53 Inspector   S I asistent 2 
54 Referent de specialitate   SSD II asistent 1 
55 Referent   M III superior 1 

b. Serviciul tehnic, investiţii 
56 Consilier1 Şef serviciu S I superior 1 
57 Consilier   S I superior 1 
58 Consilier   S I superior 1 
59 Consilier   S I superior 2 
60 Consilier   S I superior 1 
61 Consilier   S I principal 1 
62 Consilier   S I principal 2 
63 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
64 Referent   M III superior 1 

c. Serviciul administrarea drumurilor judeţene 
65 Consilier1 Şef serviciu S I superior 1 
66 Consilier   S I superior 1 
67 Consilier   S I superior 1 
68 Consilier   S I superior 1 
69 Consilier   S I superior 1 
70 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
71 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
72 Referent   M III superior 1 

d. Compartimentul protecţia mediului şi turism 
73 Consilier   S I asistent 1 

e. Centrul de informare asupra Uniunii Europene 
74 Consilier   S I principal 1 
75* Consilier   S I principal 2 
75** Consilier   S I principal 1 
76 Consilier   S I asistent 2 
77 Consilier   S I debutant   
78 Consilier   S I debutant   

f. Compartimentul documentaţii tehnice 
79 Referent   M III superior 1 
80 Referent   M III superior 1 
IV a. UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
81 Consilier   S I superior 1 
82* Inspector   S I asistent 3 
82** Inspector   S I asistent 2 

V. a. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 
83 Consilier   S I principal 1 
84 Consilier   S I principal 1 
85 Consilier   S I asistent 2 
86 Referent   M III superior 1 

V. b. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
87 Auditor   S I principal 1 
88 Auditor   S I asistent 2 
89 Auditor   S I asistent 3 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE 89 
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PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Funcţia  Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor Gradul profesional/ 
treapta profesională 

V.c. CABINETUL PREŞEDINTELUI 
90 Consilier   S   
91 Consilier   S   
92 Consultant   S   
93 Referent   M   
94 Referent   M   

VI. SECRETARIATUL SECRETARULUI JUDEŢULUI 
95 Referent   M IA 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 
96 Referent   M IA 
97 Referent  M IA 
98 Referent   M IA 

VII. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 1 
99 Referent   SSD IA 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
a. Biroul buget-finanţe 
100 Inspector de specialitate   S III 
d. Compartimentul contabilitate 
101 Casier   M I 
e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
102 Inspector de specialitate   S IV 
103 Inspector de specialitate   S IV 
g. Secretariatul Direcţiei economice 
104 Referent   M IA 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
a. Serviciul urbanism şi G.I.S. 
105 Referent   M IA 
d. Compartimentul protecţia mediului şi turism 
106 Inspector de specialitate   S IV 
107 Inspector de specialitate   S IV 
g. Secretariatul Direcţiei dezvoltarea teritoriului 
108 Referent   M IA 

IV. b. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 2 
109 Referent   M IA 

IV. c. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC ŞI PATRIMONIU 
110 Referent de specialitate Şef serviciu S III 
111 Referent de specialitate   S IV 
112 Referent   SSD III 
113 Referent   SSD III 
114 Referent   M IA 
115 Referent   M IA 
116 Referent   M IA 
117 Referent   M IA 
118 Referent   M II 
119 Magaziner   M I 

IV. c1. PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 
120 Telefonist     III 
121 Şofer       
122 Şofer       
123 Şofer       
124 Şofer       
125 Şofer       
126 Şofer       
127 Şofer       
128 Muncitor de întreţinere     III 
129 Muncitor de întreţinere     III 
130 Muncitor de întreţinere     III 
131 Muncitor de întreţinere     III 
132 Tâmplar     III 
133 Îngrijitor     I 
134 Îngrijitor     I 
135 Îngrijitor     I 
136 Îngrijitor     I 
TOTAL FUNCŢII 136 

 

Notă: 1 conform art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007 
* valabil în perioada 01.10.2007 - 31.10.2007 
** valabil de la data de 01.11.2007 

 

HOTĂRÂREA Nr. 119/2007 
 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna prin care se propune aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional 

Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, având în vedere: Raportul 
Direcţiei Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, Ordonanţa Guvernului 
nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
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Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 231/2007, Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 
311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 6, alin. (2) din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 119/2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, ţinând 
cont de adresa nr. 1578/27.08.2007 a Muzeului Naţional Secuiesc-
Székely Nemzeti Múzeum, în baza art. 91, alin. (2) lit. „c”, şi în 
temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 noiembrie 2007, se aprobă 
Organigrama Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti 
Múzeum, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al Muzeului 
Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art. 4. Cu data aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 149/2006 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii ale 
Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum , art. II 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2007 pentru 
modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 
Muzeul Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 119/2007 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 119/2007 
 

STATUL DE FUNCŢII 
al Muzeului Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum 

 

Nr. crt. Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere Nivel de studii Număr de posturi 
SEDIUL CENTRAL SFÂNTU GHEORGHE 

1   Director S 1 
2 Economist gr. IA Director adjunct economic S 1 
3 Muzeograf gr. IA   S 2 
4 Muzeograf gr. I Şef secţie S 2 
5 Muzeograf gr. I   S 3.5 
6 Muzeograf gr. II   S 5.5 
7 Conservator gr. IA   S 1 
8 Conservator I   M 4 
9 Conservator III   M 1 
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Nr. crt. Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere Nivel de studii Număr de posturi 
10 Restaurator II   M 1 
11 Restaurator III   M 1 
12 Contabil IA   M 1 
13 Referent IA   M 1 
14 Referent gr. I   SSD 1 
15 Administrator I Şef formaţie muncitori M 1 
16 Muncitor calificat I   M/G 2 
17 Muncitor III   M/G 2 
18 Supraveghetor I   M/G 5 
19 Paznic I   M/G 4 

Total secţie 40 
GALERIA DE ARTĂ GYÁRFÁS JENŐ 

20 Muzeograf gr. IA Şef secţie S 1 
21 Muzeograf gr. IA   S 1 
22 Restaurator gr. I   SSD 1 
23 Conservator III   M 1 
24 Supraveghetor I   M 1 
25 Paznic I   M/G 4 

Total secţie 9 
MUZEUL BRESLELOR TÎRGU SECUIESC 

26 Muzeograf gr. I Şef secţie S 1 
27 Muzeograf gr. IA   S 0.5 
28 Muzeograf gr. I   S 0.5 
29 Muzeograf gr. II   S 2 
30 Conservator II   M 1 
31 Conservator III   M 1 
32 Supraveghetor I   M/G 1 
33 Muncitor calificat I   M 1 

Total secţie 8 
MUZEUL ETNOGRAFIC HASZMANN PÁL-CERNAT 

34 Muzeograf gr. IA Şef secţie S 1 
35 Muzeograf gr. I   S 1 
36 Restaurator III   M 1 
37 Gestionar custode sală II   M 1 
38 Supraveghetor I   M/G 1 
39 Paznic I   M 1 

Total secţie 6 
MUZEUL DEPRESIUNII BARAOLT 

40 Muzeograf gr.II   S 1 
41 Conservator III   M 1 
42 Muncitor III   M/G 1 

Total secţie 3 
MUZEUL CEANGĂIESC-ZĂBALA 

43 Muzeograf gr.II   S 1 
Total secţie 1 
Total general 67 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 120/2007 
 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 88/2007 privind aprobarea Planului 
de şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 
2007/2008, precum şi a organigramei, a statului de funcţii şi 
a numărului de personal ale Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Sfântu Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Baka 
Mátyás, cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea nr. 88/2007 privind aprobarea Planului de şcolarizare, 
a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii şi a 
numărului de personal pentru anul şcolar 2007/2008 ale Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, văzând Raportul 
Direcţiei Economice precum rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în 
acest sens, având în vedere: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 
2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi alin. (5) 
lit. „a” pct. 1 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 88/2007 privind aprobarea Planului de şcolarizare, 
a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii şi 
a numărului de personal pentru anul şcolar 2007/2008 ale 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, se modifică 
şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2* care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 

Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 2* la Hotărârea nr. 120/2007 
 

TAXE DE ŞCOLARIZARE 
la Şcoala populară de arte şi meserii Sfîntu Gheorghe valabile pentru anul şcolar 2007/2008 

 

Nr. 
crt. 

DISCIPLINELE 
TAXA DE 

ŞCOLARIZARE 
- lei/an şcolar - 

1 Instrumente, canto 300 
2 Balet, dans de societate 180 

3 
Dans popular interpreţi, taraf, ansamblu muzică uşoară, actorie, pictură populară de lemn, ceramică populară, arta 
lemnului, cusut popular, cioplit în lemn 

120 

4 Desen, pictură 160 
5 Taxa de înscriere 30 
6 Taxa pentru eliberarea diplomelor 42 

 
Notă : 

♦ Cursurile pentru formarea instructorilor la toate disciplinele vor fi scutite de taxa de şcolarizare. 
♦ Pot beneficia de scutire de la plata taxei de şcolarizare cursanţii care au talent deosebit şi provin din familii cu situaţie familială foarte grea (cu venit 

lunar sub salariul minim brut pe economie pe un membru de familie), cei care obţin premii la manifestările organizate la nivel naţional sau internaţional, precum şi 
copiii de la centrele de plasament din judeţ. Cursanţii care fac parte din ansamblul de taraf sau muzică uşoară şi urmează şi cursurile de instrumente vor plăti taxa 
de şcolarizare aferentă cursului de instrumente. Scutirile de la plata taxei de şcolarizare se pot acorda cu respectarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 121/2007 

 

privind numirea doamnei Vass Mária în funcţia publică de 
conducere de director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de 
motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 
propunerea de numire a doamnei Vass Mária în funcţia publică 
de conducere de director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; văzând: Raportul 
Direcţiei Economice; rapoartele Comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens; luând în considerare adresa Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1043122/14.09.2007, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 
Covasna sub nr. 8665/14.09.2007 prin care propune numirea 
doamnei Vass Mária în funcţia publică de conducere de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna; având în vedere prevederile: 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind 
sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 
funcţionarilor publici în anul 2007; art. 68 alin. (4) lit. „q” din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Covasna, cu completările ulterioare; art. 
62 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată; în temeiul art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data de 27 septembrie 2007, doamna 
Vass Mária se numeşte în funcţia publică de conducere de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. 

Art. 2. Drepturile salariale ale persoanei numite la art. 1 vor 
fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (4) lit. 
„q” din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu completările 
ulterioare, prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Covasna. 

Art. 3. Fişa postului aferentă funcţiei publice de conducere 
de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, se anexează la prezenta hotărâre, 
iar o copie a acesteia se comunică funcţionarului public menţionat 
la art. 1 odată cu prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 122/2007 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Covasna, ca membru în Comitetul Director local al 

Proiectului „Reforma sistemului de sănătate faza a doua” 
la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în 
Comitetul Director local al Proiectului „Reforma sistemului de 
sănătate faza a doua” la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică 
a judeţului Covasna; având în vedere: Raportul Direcţiei 
Economice; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens; luând în considerare prevederile: art. 2 
lit. „d” din Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1422/2007 
privind înfiinţarea Comitetelor Directoare locale ale Proiectului 
„Reforma sistemului de sănătate faza a doua”; văzând: adresa 
Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Covasna nr. 3414/ 
10.09.2007, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 
Judeţean Covasna sub nr. 8519/11.09.2007, prin care solicită 
desemnarea persoanei care va participa la şedinţele Comitetului 
Director pentru implementarea Proiectului Băncii Mondiale 
„Reforma sistemului de sănătate-faza a doua”; 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 desemnează domnul Vass Ştefan, director executiv 
adjunct al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în 
Comitetul Director local al Proiectului „Reforma sistemului de 
sănătate faza a doua” la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică 
a judeţului Covasna. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
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însărcinează reprezentantul desemnat la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 123/2007 

 

privind declararea de utilitate publică de interes local a 
monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la 

Covasna-Comandău 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos la proiectul de hotărâre privind declararea utilităţii publice 
de interes local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan 
înclinat de la Covasna-Comandău, întocmit de Secretariatul 
comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a monumentului istoric Ansamblul 
Tehnic-plan înclinat de la Covasna-Comandău; având în vedere: 
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului; 
rapoartele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens; 
văzând: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică; art. 22 din Hotărârea 
Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 
procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de 
interes naţional sau de interes local, coroborat cu prevederile art. 
97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată; procesul-verbal nr. 7653/10.08.2007 pentru consemnarea 
rezultatului cercetării prealabile a Comisiei pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a 
monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la 
Covasna-Comandău, întrunită la şedinţa finală din data de 
10.08.2007; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 155/2006 
privind iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică a monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan 
înclinat de la Covasna-Comandău; 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 declară de utilitate publică de interes local, în 
vederea exproprierii, a monumentului istoric Ansamblul 
Tehnic-plan înclinat de la Covasna-Comandău. 

Art. 2. Expropriatorul este judeţul Covasna prin Consiliul 
Judeţean Covasna. 

Art. 3. Se aprobă Documentaţia de evaluare „Cale ferată 
îngustă şi ansamblul tehnic plan înclinat Covasna-Comandău”, 
Documentaţia de evaluare „Teren de cca. 6 ha zona Staţia Triaj 
Comandău şi construcţii existente pe teren”, Completările la 
Documentaţia de evaluare „Cale ferată îngustă şi ansamblul 
tehnic plan înclinat Covasna-Comandău” şi completările la 
Documentaţia de evaluare „Teren de cca. 6 ha zona Staţia Tiraj 
Comandău şi construcţii existente pe teren”, efectuate de S.C. 
PROEDER S.R.L., conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi 
adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediile Consiliului 
Local al oraşului Covasna şi Consiliului Local al comunei 
Comandău din judeţul Covasna, şi prin publicare într-un ziar 
local, potrivit legii. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Secretariatul comisiei pentru efectuarea cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea 
de interes local, exproprierea monumentului istoric Ansamblul 
Tehnic-plan înclinat de la Covasna-Comandău, numit prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 
210/2007, şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-4 la Hotărârea nr. 123/2007 - Documentaţia de evaluare 
„Cale ferată îngustă şi ansamblul tehnic plan înclinat Covasna-Comandău”; 
Documentaţia de evaluare „Teren de cca. 6 ha zona Staţia Triaj Comandău şi 
construcţii existente pe teren”; Completările la Documentaţia de evaluare 
„Cale ferată îngustă şi ansamblul tehnic plan înclinat Covasna-Comandău” şi 
completările la Documentaţia de evaluare „Teren de cca. 6 ha zona Staţia Tiraj 
Comandău şi construcţii existente pe teren”, se pot studia la Compartimentul 
administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 124/2007 
 

privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu 
Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU 

DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL 
COVASNA” 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 
27 septembrie 2007; analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu 
Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU 
DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”; 
având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens; luând în considerare: art. 11, 12 şi 13 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; O. 
G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 
şi completările ulterioare; art. 124 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată; văzând: realizarea procedurilor 
prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; dovada disponibilităţii 
denumirii nr. 53777 din 26.06.2007, emisă de Ministerul Justiţiei, 
Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa ONG; rezultatul 
votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului 
judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al „ASOCIAŢIEI 
PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL 
COVASNA”; în baza art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „c”, în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Judeţean 
Covasna şi ale Preşedintelui acestuia, asocierea judeţului Covasna, 
ca membru fondator, cu municipiul Sfântu Gheorghe, în 
vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA 
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”. 

Art. 2. (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică 
de drept privat şi de utilitate publică. 

(2) Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea 
politicii de turism al judeţului Covasna şi al celorlalţi asociaţi 
din judeţul Covasna. 

Art. 3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, 
fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-
teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi 
administrativ-teritoriale, arătate la art. 1. 
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(2) Autorităţile deliberative şi executive de la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi 
păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

Art. 4. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al 
Statutului Asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta. 

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la 
alineatul (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil 
prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliului judeţean, 
organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate. 

(3) Statutul Asociaţiei va fi amendat, în funcţie de 
modificările legislative intervenite în domeniul asocierii 
unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor 
acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a Asociaţiei. 

Art. 5. Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
din alte surse, în condiţiile legii. 

Art. 6. (1) Se aprobă participarea judeţului Covasna la 
crearea patrimoniului iniţial cu suma de 400 lei, care se suportă 
din bugetul local. 

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând 0,5 
lei/locuitor, raportat la rezultatul ultimului recensământ al 
populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică. 

Art. 7. Se desemnează Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna, domnul Vajda Lajos în Consiliul de Administraţie al 
„ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN 
JUDEŢUL COVASNA”. 

Art. 8. Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe 
şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la 
şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să semneze actele 
necesare constituirii Asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2. 

Art. 9. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 10 de ani a suprafeţei de 93,30 mp din imobilul 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Kossuth Lajos, nr. 
10, judeţul Covasna, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 
identificat conform anexei nr. 3, Asociaţiei constituite potrivit 
art. 1, în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu. 

(2) Se aprobă proiectul contractului de comodat, 
conform anexei nr. 4. 

(3) Contractul de comodat se va încheia în termen 
de 10 zile de la data şedinţei constitutive a Asociaţiei. 

(4) Predarea, respectiv preluarea suprafeţei arătată 
la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între Consiliul 
Judeţean Covasna şi Asociaţie, în termen de cel mult 30 de zile 
de la data dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei. 

(5) Cu semnarea contractului de comodat se însărcinează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter 
János şi Directorul executiv al Direcţiei Economice, domnul 
Ferencz Ludovic. 

Art. 10. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 11. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele menţionate în prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 124/2007 
 

PROIECT 
ACTUL CONSTITUTIV 

al „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA” 
 

Art. 1. Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, înfiinţată prin act constitutiv şi statut de către: 
a. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, telefon/fax 0267-
311190/0267-351228, Cod fiscal 4201988, reprezentat prin ______, _______, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ____/2007, 
CNP _________, născut la data de ________, în _________, domiciliat în ________, Str. ________, nr. ___, identificat cu ________, eliberată 
de ______; 
b. Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2, telefon/fax 0267-311243/0267-351781, cod fiscal 4404605, reprezentat prin ______, în baza Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. ____/2007, CNP _______, născut la data de _______, în ________, domiciliat în _____, identificat cu 
_____, eliberată de ______. 
care s-au asociat şi au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA, denumită 
în continuare Asociaţie. 

(2) Denumirea completă prevăzută în alineatul (1) se va regăsi în toate actele Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia. 
Art. 3. (1) Sediul Asociaţiei se află în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, judeţul Covasna. 

(2) În vederea realizării domeniului de activitate, Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară şi în străinătate. 
Art. 4. (1) Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea politicii de turism al judeţului Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna. 

(2) Asociaţia are următoarele obiective: 
a) Crearea unui cadru de reflecţie şi de exprimare pentru structurile implicate în turism; 
b) Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în judeţul Covasna; 
c) Aplicarea politicii de turism aprobată de Consiliul Judeţean Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna; în acest scop 

Asociaţia poate colabora cu organisme publice şi private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea; 
d) Sprijinirea instituţiilor publice şi private în domeniul turismului; 
e) Crearea unor zone turistice cu marcă, în condiţiile actelor normative incidente în materie; 
f) Organizarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, balnear, agroturism ş.a); 
g) Creşterea calităţii serviciilor turistice din judeţ prin formarea continuă a cadrelor şi agenţiilor din turism, în condiţiile legii; 
h) Realizarea unei baze de date care să permită observarea activităţii turistice din judeţ; 
i) Încurajarea calităţii, a bunelor practici şi a competenţei în domeniu prin acordarea de etichete de calitate. 

Art. 5. Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată. 
Art. 7. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 800 lei şi constă din aporturi în numerar ai membrilor fondatori, astfel: 

a) Judeţul Covasna 400 lei; 
b) Municipiul Sfântu Gheorghe 400 lei. 
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(2) Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul Asociaţiei şi aporturi în natură. 
(3) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 

a) taxa de înscriere de 1.000 lei, plătibilă de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la data aprobării de către Consiliul de 
Administraţie a cererii de aderare la Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 0,5 lei/locuitor pentru judeţ, 1 lei/locuitor pentru municipii, 0,6 lei/locuitor 
pentru oraşe, iar 0,5 lei/locuitor pentru comune, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de 
Statistică. 

c) dobânzi bancare; 
d) dividende, donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 
i) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 
j) alte forme de venituri. 

Art. 8. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu 
se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se investesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 

Art. 9. Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul. 

Art. 10. Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, 
desemnaţi de consiliul local şi judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 11. (1) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte. 
(2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe un mandat de 3 ani. 

Art. 12. (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, 
precum şi în justiţie. 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie conduce lucrările Consiliului de Administraţie, urmărind îndeplinirea hotărârilor 
Consiliului de Administraţie. 

Art. 13. (1) Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi se compune din 3 membri aleşi de 
Consiliul de Administraţie pe o perioadă de 3 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(2) Consiliul director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar, aleşi cu votul majorităţii membrilor Consiliului de 
Administraţie pe o perioadă de 3 ani. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului director. 
(4) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, 

pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat, şi al calităţii de reprezentant al unităţii 
administrativ-teritoriale care l-a desemnat, expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte, consilier local 
sau judeţean, deţinut în autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, sau deces. 

Art. 14. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi cenzori. 

Art. 15. Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art. 16. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare şi de control ale Asociaţiei este următoarea: 

 
a. Consiliul director: 

 
Preşedintele:  

Vicepreşedintele:  
Secretarul:  

 
b. Cenzorul: ________________________. 

 
Art. 17. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un Director executiv. 
Art. 18. (1) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în 

statut sau stabilite de Consiliul de Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii 
executive al aparatului tehnic al Asociaţiei. 

(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi administrare 
ale Asociaţiei, dar are vot consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 

(3) Atribuţiile Directorului executiv sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art. 19. (1)Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate Directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi 

obiectivele asociaţiei. 
(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, 

aprobate de Consiliul de Administraţie. 
Art. 20. Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei se desemnează _________, inclusiv pentru deschiderea contului 

în vederea constituirii patrimoniului iniţial. 
Art. 21. Actul de faţă se completează cu prevederile art. 11, 12 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele din Statutul Asociaţiei. 
 

Sfântu Gheorghe, _____________ 2007. 
 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI: 
Judeţul Covasna, prin 

Municipiul Sfântu Gheorghe, prin 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 124/2007 
 

PROIECT 
STATUTUL 

„ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA” 
 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, înfiinţată prin act constitutiv şi statut de către: 
 
a. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, telefon/fax 0267-

311190/0267-351228, Cod fiscal 4201988, reprezentat prin ______, _______, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ____/2007, 
CNP _________, născut la data de ________, în _________, domiciliat în ________, Str. ________, nr. ___, identificat cu ________, eliberată 
de ______; 

 
b. Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 

Decembrie 1918 nr. 2, telefon/fax 0267-311243/0267-351781, cod fiscal 4404605, reprezentat prin ______, în baza Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. ____/2007, CNP _______, născut la data de _______, în ________, domiciliat în _____, identificat cu 
_____, eliberată de ______. 

care s-au asociat şi au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA, denumită 
în continuare Asociaţie. 

(2) Denumirea completă prevăzută în alineatul (1) se va regăsi în toate actele Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia. 
Art. 3. (1) Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Asociaţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române, ale actului constitutiv şi ale 
prezentului statut. 

Art. 4. (1) Sediul Asociaţiei se află în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, judeţul Covasna. 
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului director. Asociaţia va putea înfiinţa sau 

desfiinţa filiale şi sucursale în ţară şi în străinătate prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 
Art. 5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data constituirii sale ca persoană juridică. 

 

CAPITOLUL II. 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 6. (1) Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea politicii de turism al judeţului Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna. 
(2) Asociaţia are următoarele obiective: 

a) Crearea unui cadru de reflecţie şi de exprimare pentru structurile implicate în turism; 
b) Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în judeţul Covasna; 
c) Aplicarea politicii de turism aprobată de Consiliul Judeţean Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna; în acest scop 

Asociaţia poate colabora cu organisme publice şi private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea; 
d) Sprijinirea instituţiilor publice şi private în domeniul turismului; 
e) Crearea unor zone turistice cu marcă, în condiţiile actelor normative incidente în materie; 
f) Organizarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, balnear, agroturism ş.a); 
g) Creşterea calităţii serviciilor turistice din judeţ prin formarea continuă a cadrelor şi agenţiilor din turism, în condiţiile legii; 
h) Realizarea unei baze de date care să permită observarea activităţii turistice din judeţ; 
i)  Încurajarea calităţii, a bunelor practici şi a competenţei în domeniu prin acordarea de etichete de calitate. 

Art. 7. Asociaţia are următoarele atribuţii: 
a) elaborează studii, proiecte, metode şi procedee concrete pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltarea 

turismului în judeţul Covasna; 
b) asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români si între aceştia şi parteneri străini; 
c) stimulează şi sprijină desfăşurarea activităţilor promoţionale la nivel judeţean, regional şi internaţional; 
d) organizează activităţi de informare, consulting, publicitate, seminarii şi simpozioane în domeniul dezvoltării turismului; 
e) acordă consultanţă şi organizează seminarii vizând promovarea iniţiativei private şi sprijinirea în afaceri a întreprinzătorilor; 
f) prestează servicii specifice domeniului de activitate în scopul realizării obiectivelor Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL III. 
MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 

 

Art. 8. (1) Asociaţia are ca membri unităţi administrativ-teritoriale care sunt de acord cu toate prevederile prezentului statut şi care, prin 
activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului Asociaţiei. 

(2) Aderarea la Asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului 
local sau judeţean prin care se aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale respective la Asociaţie. Dobândirea calităţii de asociat se face 
după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie de către Consiliul de Administraţie al Asociaţiei cu majoritate simplă din totalul membrilor 
Asociaţiei şi după plata taxei de înscriere, stabilită în prezentul statut. Aderarea unui membru la Asociaţie se consideră efectuată în momentul 
înscrierii acestuia în Registrul membrilor asociaţiei. 

(3) Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către împuternicitul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedinte, 
primar, viceprimar, consilier local sau judeţean, sau alte persoane fizice, după caz, conform hotărârii consiliului judeţean sau local. 

(4) Încetarea, în condiţiile legii, a mandatului de ales local atrage, de drept, încetarea calităţii de reprezentant al unităţii 
administrativ-teritoriale asociate şi de membru în organele de conducere ale Asociaţiei. 

Art. 9. Membrii Asociaţiei fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori şi membri. 
a) Membrii fondatori sunt acei membri care au iniţiat constituirea Asociaţiei. Aceştia sunt unităţi administrativ-teritoriale, care au 

adoptat prezentul statut. 
b) Membrii sunt acei membri asociaţi, unităţi administrativ-teritoriale, care aderă la Asociaţie şi care plătesc taxa de înscriere. 

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 
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a) să participe la lucrările Consiliului de Administraţie, prin reprezentanţii lor legal desemnaţi, cu respectarea prevederilor statutare; 
b) să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a turismului în judeţul Covasna; 
c) să definească programe de acţiuni pentru îndeplinirea strategiei, adoptată de Asociaţie; 
d) să participe la luarea deciziilor prin vot liber; 
e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei; 
f) să participe la orice manifestări sau programe organizate de Asociaţie; 
g) să reprezinte Asociaţia, în limitele mandatului încredinţat, la manifestări angajate cu terţi; 
h) să beneficieze de bunurile şi sprijinul Asociaţiei în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredinţate de Consiliul de Administraţie; 
i) să fie informat şi să aibă acces la toate informaţiile de interes colectiv referitoare la acţiunile Asociaţiei şi la hotărârile adoptate de 

către Consiliul de Administraţie sau Consiliul director şi să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu 
contravin actului constitutiv, statutului, intereselor celorlalţi membri şi intereselor Asociaţiei; 

j) să conteste, în condiţiile prezentului Statut şi ale legislaţiei în vigoare, hotărârile adoptate de organele Asociaţiei, precum şi hotărârea 
de excludere din Asociaţie; 

k) să se retragă din Asociaţie, cu obligaţia de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puţin 30 de zile anterior datei preconizate pentru 
retragerea efectivă. 

Art. 11. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ şi constructiv la lucrările Consiliului de Administraţie, cu respectarea prevederilor statutare; 
b) să contribuie la elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul turismului la nivelul judeţului; 
c) să respecte prevederile actelor adoptate de Asociaţie, inclusiv angajamentele asumate de aceasta; 
d) să se abţină de la disputa şi confruntarea politică în cadrul activităţilor promovate de Asociaţie; 
e) să promoveze eficienţa şi bună-credinţă în toate acţiunile de realizare a obiectivelor Asociaţiei; 
f) să-şi îndeplinească la un nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredinţate de Consiliul de Administraţie şi Consiliul 

director; 
g) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele morale şi patrimoniale ale Asociaţiei; 
h) să achite contribuţiile materiale şi cotizaţiile datorate până la 1 martie a anului curent pentru care ea este datorată. Asociaţii care nu-

şi achită cotizaţia până la data stabilită, decad din dreptul de a participa la adoptarea hotărârilor Consiliului de Administraţie, până la onorarea 
acestei obligaţii; 

i) să utilizeze infrastructura comună creată în cadrul proiectului; 
j) să anunţe în termen de 15 zile la secretariatul Asociaţiei, orice modificare care a survenit în legătură cu persoana sa (schimbarea 

sediului, a reprezentantului legal, etc.). 
Art. 12. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde: 

a) deces; 
b) la cererea scrisă a membrului în temeiul hotărârii consiliului judeţean sau local adoptată în acest sens; 
c) prin excludere în baza hotărârii Consiliului de Administraţie cu votul majorităţii simple a membrilor Asociaţiei şi numai pentru 

următoarele motive: 
c.1.) neplata taxelor şi cotizaţiilor datorate Asociaţiei pe o perioadă de un an; 
c.2.) nu participă la două şedinţe consecutive ale Consiliului de Administraţie sau nu-şi exprimă votul; 
c.3.) nerespectarea de către membrii în cauză a clauzelor prezentului statut, a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 

Asociaţiei şi a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie şi Consiliul director; 
c.4.) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asociaţiei, a scopului şi obiectivelor acesteia; 
c.5.) săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale faţă de Asociaţie sau faţă de oricare dintre membrii acesteia; 
c.6.) alte situaţii de încălcare a prezentului Statut, constatate de Consiliul de Administraţie. 

 

CAPITOLUL IV. 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

Art. 13. Organele Asociaţiei sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul. 

 

Secţiunea 1. Consiliul de Administraţie. 
 

Art. 14. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 
componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean. 

(2) Pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale membre, atrage după sine pierderea calităţii de reprezentant 
în Consiliul de Administraţie şi numirea prin hotărâre a consiliului judeţean sau local a unui nou reprezentant. 

Art. 15. Consiliul de Administraţie se întruneşte, în şedinţe ordinare, o dată pe an, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la 
cererea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, la cererea Consiliului director, sau la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul membrilor 
Asociaţiei. 

Art. 16. (1) Convocarea membrilor se face prin scrisoare recomandată cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. 
Convocatorul trebuie să conţină locul, data şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi. 

(2) Odată cu comunicarea datei, a locului şi a ordinii de zi, se pune la dispoziţia participanţilor materialele supuse dezbaterii. 
(3) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme noi formulate în scris şi depuse cu cel puţin 3 zile de la 

data la care are loc şedinţa. 
Art. 17. (1) Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de către Preşedinte. 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi prezent la toate şedinţele. În cazurile în care nu poate participa din motive 
obiective, acesta va fi înlocuit de către Vicepreşedinte. 

Art. 18. (1) Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie, este necesară participarea majorităţii din totalul membrilor 
Asociaţiei. Dacă acest cvorum nu este întrunit la data primei convocări, Consiliul de Administraţie va fi convocat din nou, la o dată ulterioară, 
dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. În acest din urmă caz, membrii pot hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, 
indiferent de numărul membrilor prezenţi la şedinţă. 

(2) Votul în Consiliul de Administraţie este valabil şi prin corespondenţă, cu condiţia ca membrilor Asociaţiei la data convocării 
lor să se comunice proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute de Consiliul de Administraţie. 

(3) Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt luate prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei prezenţi. În cazul 
egalităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv. 

(4) Asociaţii care, într-o anumită problemă supusă dezbaterii Consiliului de Administraţie, sunt interesaţi personal sau prin soţi, 
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ascendenţi sau descendenţi, rude în linie colaterală şi afini până la gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz 
contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

(5) În cazul unor proiecte de hotărâri care privesc în mod direct obiective de investiţii amplasate pe teritoriul administrativ al unei 
unităţi administrativ-teritoriale este necesar obţinerea acordului prealabil al reprezentantului autorităţii locale respective. 

Art. 19. Hotărârile Consiliului de Administraţie referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate simplă. 
Art. 20. (1) Hotărârile Consiliului de Administraţie referitoare la dizolvarea Asociaţiei, la modificarea statutului şi a actului constitutiv se iau 

cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor, pe baza unei propuneri a două treimi din membrii fondatori ai Asociaţiei. 
(2) Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Preşedinte şi reprezentanţii membrilor Asociaţiei prezenţi, se va arhiva într-un 

dosar al hotărârilor Consiliului de Administraţie, într-o ordine crescătoare a numărului lor de înregistrare, şi cu consemnarea datei adoptării 
hotărârii. Responsabilitatea ţinerii acestei evidenţe revine Consiliului director. 

Art. 21. Consiliul de Administraţie ia hotărâri cu privire la: 
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 
b) elaborarea proiectul strategiei şi al programului de turism în judeţul Covasna, pe care le prezintă Consiliului Judeţean Covasna şi 

consiliului local al unităţilor administrativ-teritoriale asociaţi din judeţul Covasna; 
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului Consiliului director şi al Cenzorului; 
d) aprobarea taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director; 
e) înfiinţarea aparatului tehnic al Asociaţiei, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal în condiţiile 

legii şi prezentului statut; 
f) stabilirea cvantumului salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul aparatului tehnic al Asociaţiei, angajat cu contract 

individual de muncă; 
g) numirea Directorul executiv al aparatului tehnic; 
h) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Cenzorului; 
i) înfiinţarea de filiale şi sucursale în ţară şi în străinătate; 
j) modificarea actului constitutiv şi al statutului; 
k) cooperarea şi asocierea cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale, în 

condiţiile legii; 
l) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 
m) aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei; 
n) excluderea membrilor; 
o) orice alte atribuţii permise de lege sau de statut, la propunerea membrilor, a Consiliului director sau a Cenzorului. 

Art. 22. (1) Hotărârile luate de Consiliul de Administraţie, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi 
pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţele Consiliului de Administraţie sau au votat împotrivă. Numele persoanelor care au votat 
împotrivă, precum şi cei care s-au abţinut, se menţionează expres în procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi contestate în 
justiţie de către oricare dintre asociaţi în termen de 30 zile de la data luării la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

Secţiunea a 2-a. Preşedintele Consiliului de Administraţie. 
 

Art. 23. (1) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte, ales cu votul majorităţii membrilor săi, pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie este ajutat de un vicepreşedinte ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului de 

Administraţie. 
(3) Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie înlocuieşte pe Preşedintele Consiliului de Administraţie în cazul lipsei acestuia. 

Art. 24. Preşedintele Consiliului de Administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului Asociaţiei, respectarea prevederilor statutului 

şi a legislaţiei; 
b) conduce lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului director; 
c) convoacă şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului director; 
d) propune ordinea de zi şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lucrărilor acesteia; 
e) reprezintă Asociaţia, pe baza mandatului încredinţat de Consiliul de Administraţie, în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, 

române sau străine, în justiţie, precum şi în orice alte împrejurări; 
f) exercită controlul şi îndrumarea Consiliului director; 
g) stabileşte, prin consultări cu ceilalţi membri ai Consiliului director, competenţele şi atribuţiile Vicepreşedintelui şi Secretarului; 
h) semnează actele şi documentele adoptate de Consiliul de Administraţie şi Consiliul director, precum şi pe cele emise personal; 
i) păstrează şi aplică pe documentele adoptate ştampila Asociaţiei; 
j) delegă sarcini către membrii Asociaţiei, în conformitate cu programul de activităţi aprobat; 
k) întocmeşte împreună cu Consiliul director rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului de 

Administraţie; 
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie sau decise de Consiliul director. 

 

Secţiunea a 3-a. Consiliul director. 
 

Art. 25. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi conduce Asociaţia în intervalul 
dintre şedinţele Consiliului de Administraţie. 

(2) Consiliul director se compune din 3 membri, dintre care un Preşedinte, un Vicepreşedinte şi un Secretar, aleşi prin votul 
majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 3 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului director.  
(4) Membrii Consiliului director sunt aleşi dintre reprezentanţii legali ai membrilor Asociaţiei, precum şi din aparatele de 

specialitate ale consiliilor locale sau judeţene ai unităţilor administrativ-teritoriale membre, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 
(5) După expirarea perioadei pentru care au fost aleşi, membrii Consiliului director au posibilitatea de a rămâne în funcţie pentru un 

nou mandat. 
(6) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi pentru următoarele 

motive: 
a) demisie; 
b) revocare; 
c) pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat; 
d) pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a desemnat; 
e) expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte, consilier local sau judeţean, deţinut în 
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autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
f) imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile; 
g) deces. 

(7) La sfârşitul mandatului toţi membrii Consiliului director şi Cenzorul Asociaţiei sunt obligaţi să predea actele şi documentele 
Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces-verbal întocmit în acest sens. 

(8) Consiliul director îşi poate elabora un Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul de Administraţie. 
Art. 26. Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru lunare sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin o 

treime dintre membrii săi. 
Art. 27. (1) Consiliul director lucrează valabil în prezenţa majorităţii dintre membrii săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. Hotărârile Consiliului director se semnează de membrii Consiliului director prezenţi. 
(2) Hotărârile luate de Consiliul director, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au 

luat parte la şedinţa Consiliului director sau au votat împotrivă. 
Art. 28. Atribuţiile Consiliului director: 

a) prezintă Consiliului de Administraţie raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul 
programelor Asociaţiei; 

b) aprobă fişele posturilor şi derulează procedurile de angajare a personalului aparatului tehnic, aprobat de Consiliul de 
Administraţie sau convenit prin prevederile contractelor de finanţare; 

c) propune Consiliului de Administraţie spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei; 
d) asigură rapoartele periodice prevăzute de legislaţie sau de obligaţiile contractuale; 
e) stabileşte şi aprobă calendarul acţiunilor Asociaţiei; ia măsurile curente necesare pentru derularea activităţilor planificate; 

răspunde de calitatea, legalitatea şi încadrarea în costuri ai acestor activităţi; 
f) angajează programe de parteneriat cu organisme naţionale şi internaţionale; 
g) hotărăşte cu privire la încheierea de contracte cu terţe persoane; 
h) gestionează patrimoniul, conturile bancare şi activităţile financiare curente ale Asociaţiei; 
i) hotărăşte cu privire la participarea Asociaţiei la concursuri de finanţare şi asigură implementarea programelor conform 

prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor şi legislaţiei naţionale; 
j) acceptă donaţiile, legatele făcute Asociaţiei; 
k) prezintă anual Consiliului de Administraţie un raport cu privire la activitatea Consiliului director, precum şi cu privire la 

situaţia financiară a Asociaţiei; 
l) emite proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora spre aprobare Consiliului de Administraţie al Asociaţiei; 
m) dispune Directorului executiv acţiuni privind ducerea la îndeplinire a obiectivului de activitate şi verifică îndeplinirea 

acestora; 
n) hotărăşte în orice problemă curentă care nu este specificată prin statut ca fiind de competenţa Consiliului de Administraţie. 

 

Secţiunea a 4-a. Cenzorul. 
 

Art. 29. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un Cenzor, ales de Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 3 ani. 
(2) În realizarea competenţelor sale, Cenzorul: 

a) verifică sursele de venituri ale Asociaţiei, conform prevederilor bugetare, programelor de asistenţă şi documentelor primare 
ale Asociaţiei; 

b) verifică periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite şi gestionate resursele materiale şi financiare ale Asociaţiei, 
conform documentelor de evidenţă şi urmărire; 

c) verifică încadrarea cheltuielilor Asociaţiei în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administraţie sau de programele de 
finanţare angajate de Asociaţie; 

d) verifică legalitatea şi conformitatea întocmirii documentelor bancare şi a extraselor de cont; 
e) verifică legalitatea, conformitatea şi încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute de lege şi de prevederile contractelor 

de finanţare ale Asociaţie; 
f) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor de plată a salariilor şi indemnizaţiilor aprobate, cu prevederile bugetare; 
g) prezintă semestrial Consiliului director rapoarte scrise asupra activităţii sale; 
h) prezintă Consiliului director propuneri pentru o mai eficientă gestionare a resurselor materiale şi băneşti ale Asociaţiei; 
i) întocmeşte Rapoarte anuale de control a gestiunii Asociaţiei şi le prezintă Consiliului de Administraţie; 
j) poate participa la şedinţele Consiliului director, în care se dezbat probleme din domeniul său de competenţă; fără drept de vot. 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul de Administraţie al Asociaţiei. 

(3) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului director nu pot fi Cenzor. 
(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a Cenzorului se aprobă de Consiliul de Administraţie. Cenzorul îşi poate elabora 

un regulament de organizare şi funcţionare. 
Secţiunea 5-a. Aparatul tehnic. 

 

Art. 30. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un director executiv. 
Art. 31. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi 

obiectivele asociaţiei. 
(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, 

aprobate de Consiliul de Administraţie. 
(3) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în 

statut sau stabilite de Consiliul de Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii 
executive al aparatului tehnic al Asociaţiei. 

(4) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi administrare 
ale Asociaţiei, dar are vot consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 

Art. 32. Directorul executiv este numit de Consiliul de Administraţie şi are, în principiu, următoarele atribuţii: 
a) angajează Asociaţia în raporturile cu terţe persoane prin încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în 

limitele aprobate de Consiliul de Administraţie sau de Consiliul director; 
b) rezolvă actele curente ale Asociaţiei, inclusiv actele financiar-contabile; 
c) răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de Consiliul de Administraţie şi Consiliul director, prezentând periodic 

rapoarte Consiliului director. 
Secţiunea a 6-a. Registrele legale. 

 

Art. 33. Asociaţia, prin Secretarul Consiliului director, va ţine şi va actualiza următoarele registre legale: 
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a) Hotărârile Consiliului de Administraţie; 
b) Hotărârile Consiliului director;  
c) Procesele-verbale ale Consiliului de Administraţie; 
d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 
e) Bilanţul şi contul de profit şi pierdere; 
f) Registrul inventar;  
g) Registrul rapoartelor Cenzorului; 
h) Lista membrilor. 

 

Secţiunea a 7-a. Procesele-verbale. 
 

Art. 34. Lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului director se consemnează în procese-verbale, înregistrate într-un registru 
special, semnate de Preşedinte şi de cel care l-a întocmit. 

Art. 35. Procesele-verbale vor fi ataşate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate timp de cel puţin 5 (cinci) ani, dacă 
prin lege nu se prevede o perioadă mai îndelungată. 

Art. 36. Membrii Asociaţiei, Consiliului director, Cenzorul şi aparatul tehnic vor avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. 
Ei pot solicita copii sau extrase după aceste procese-verbale, care vor fi semnate de către Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un membru al 
Consiliului director. 

CAPITOLUL V. 
CATEGORII ŞI RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 37. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 800 lei şi constă din aporturi în numerar ai membrilor fondatori, astfel:  
a) Judeţul Covasna 400 lei; 
b) Municipiul Sfântu Gheorghe 400 lei. 

(2) Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul Asociaţiei şi aporturi în natură. 
Art. 38. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 

a) taxa de înscriere de 1.000 lei, plătibilă de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la data aprobării de către Consiliul de 
Administraţie a cererii de aderare la Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 0,5 lei/locuitor pentru judeţ, 1 lei/locuitor pentru municipii, 0,6 lei/locuitor 
pentru oraşe, iar 0,5 lei/locuitor pentru comune, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de 
Statistică. 

c) dobânzi bancare; 
d) dividende, donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 
i) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 
j) alte forme de venituri. 

(2) Cotizaţia anuală se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este datorată. 
(3) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor 

Asociaţiei. Dividendele obţinute de Asociaţie, din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, 
se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. 
 

CAPITOLUL VI. 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

Art. 39. Asociaţia se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărâre judecătorească; 
c) prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 

Art. 40. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
a) realizarea în totalitate sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni 

de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Consiliului de Administraţie sau a Consiliului director în conformitate cu prevederile prezentului 

statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Consiliul de Administraţie sau, după caz, Consiliul director trebuia să se 
constituie; 

c) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita fixată, dacă acesta nu a fost complinit în termen de trei luni de la 
producerea sa. 

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul Asociaţiei, la cererea 
oricărei persoane interesate. 

Art. 41. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă. 

Art. 42. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor 
Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Consiliului de Administraţie se depune la judecătoria 
în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art. 43. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop identic sau asemănător prin atribuire de instanţa judecătorească competentă. 

Art. 44. (1) În cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească, prevăzute la articolele de mai sus, lichidatorii vor fi numiţi prin 
însăşi hotărârea judecătorească. 

(2) În cazul dizolvării hotărâte de Consiliul de Administraţie, lichidatorii vor fi numiţi de către Consiliul de Administraţie. 
(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane 

fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii. 
Art. 45. Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului 

şi pasivului Asociaţiei. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un 
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registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului. 
Art. 46. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul 

este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii 
pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 

Art. 47. Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de 
la publicarea dizolvării Asociaţiei. 

Art. 48. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Art. 49. Atât faţă de Asociaţie cât şi faţă de membrii asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. 
Art. 50. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un 

memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are 
sediul Asociaţia. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art. 51. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat 
şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi 
actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator. 

Art. 52. Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se 
află sediul Asociaţiei. 

Art. 53. Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 

CAPITOLUL VII. 
DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 54. Primul mandat al membrilor Consiliului director şi al Cenzorului curge de la data rămânerii definitive a sentinţei prin care s-a dispus 
dobândirea personalităţii juridice a Asociaţiei şi a înregistrării acesteia în registrul special al instanţei. 

Art. 55. Anul fiscal al Asociaţiei coincide cu anul calendaristic. 
Art. 56. Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor 

judecătoreşti de drept comun. 
Art. 57. (1) Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, şi cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 58. (1) Actul s-a redactat şi semnat în faţa ___________. 
(2) Prezentul STATUT a fost redactat în _______ exemplare originale. 

Art. 59. Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării acestuia de către toţi membrii fondatori prin Hotărâri ale Consiliilor Judeţene şi ale 
Consiliilor Locale. 
 

Sfântu Gheorghe, _____________ 2007. 
SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI: 

Judeţul Covasna, prin 
Municipiul Sfântu Gheorghe, prin 

 
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 124/2007 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a unei suprafeţe din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna care se dă în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA 
 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică 
care predă folosinţa 

Persoana juridică 
care primeşte folosinţa 

Date tehnice 

1. 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean Covasna 

Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Turismului 

în judeţul Covasna 

- suprafaţă de 93,30 mp, compus din 4 birouri şi 2 săli de 
expoziţie, cu participare la părţile de uz comun 12,93% 
evidenţiat în Cf. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. 
Top803/2/IXBD/XVIIIC,797/2/IXBD/XVIII C, 
803/1/IXBD/XVIIIC 

 
Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 124/2007 

 

PROIECT 
CONTRACT DE COMODAT 

 

Art. 1. Părţile contractului 
Între 
Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin Demeter János-Preşedinte şi Ferencz Ludovic-Director executiv, în calitate de COMODANT 
şi  
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA, reprezentată de _________, în 

calitate de COMODATAR, 
Art. 2. Obiectul contractului 
Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a suprafeţei de 93,30 mp, compus din 4 birouri şi 2 săli de 

expoziţie, cu participare la părţile de uz comun 12,93% evidenţiat în Cf. individual nr. 5848 Sfântu Gheorghe, nr. top 
803/2/IXBD/XVIIIC,797/2/IXBD/XVIII C, 803/1/IXBD/XVIIIC din imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 
10, jud. Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna către 
comodatar, în scopul funcţionării unei asociaţii cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care are drept scop implementarea politicii de turism al judeţului 
Covasna şi al celorlalţi asociaţi din judeţul Covasna, în condiţiile legii. 
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Art. 3. Durata contractului 
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care bunul va fi predat comodatarului, pe baza 

protocolul de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 
Covasna. 

Art. 4. Drepturi şi obligaţii 
a) Drepturile comodantului: 
- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 
- să controleze modul în care este folosit şi întreţinut imobilul de către comodatar şi să ia măsurile ce se impun în vederea 

unei bune întreţineri a acestuia. 
b) Drepturile comodatarului: 
- să asigure folosinţa bunului pe toată durata contractului fără să aducă prejudicii proprietarului. 

c) Obligaţiile comodantului: 
- să cedeze comodatarului suprafaţa de 93,30 mp din imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 10, jud. 

Covasna; 
d) Obligaţiile comodatarului: 
- să îngrijească bunul întocmai ca proprietarul acestuia. În acest scop va încheia contracte în nume propriu cu furnizorii de 

servicii conform propriilor nevoi; 
- să folosească bunul potrivit destinaţiei sale; 
- să nu cesioneze acest contract de comodat altcuiva sau să cedeze dreptul de folosinţă vreunei alte persoane fizice sau juridice; 
- să nu modifice suprafaţa folosită fără consimţământul prealabil al comodantului; 
- să nu se angajeze într-o conduită prejudiciabilă în calitate de comodatar; 
- să suporte, de la data preluării bunului, toate cheltuielile necesare folosinţei acestuia, precum şi să execute lucrările 

asumate conform listei de lucrări, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant; 
- să restituie bunul la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract. 

Art. 5. Riscuri 
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri: 

- dacă deteriorarea sau distrugerea se datorează conduitei culpabile a acestuia; 
- întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale; 
- folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract; 
- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său, atunci când există 

pericolul distrugerii acestuia. 
În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant. 
Art. 6. Încetarea contractului 
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: 

- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; 
- prin împlinirea termenului prevăzut în contract; 
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar; 
- prin acordul de voinţă al părţilor semnatare ale contractului; 
- când legea sau interesul public o impune. 

Art. 7. Forţa majoră 
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract. 
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după 

încheierea contractului, care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate. 
Art. 8. Soluţionarea litigiilor 
Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate, de către 

instanţele judecătoreşti competente. 
Art. 9. Dispoziţii finale 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi__________în 2 (două) exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
COMODANT COMODATAR 

Consiliul Judeţean Covasna 
DEMETER JÁNOS 
PREŞEDINTE 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
FERENCZ LUDOVIC 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în 
judeţul Covasna 

 
__________ 

 
HOTĂRÂREA Nr. 125/2007 

 

pentru aprobarea încheierii convenţiei de parteneriat între 
Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea 
încheierii convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean 

Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 
Centrul Regional Braşov, văzând Raportul de specialitate al 
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 1048/17.09.2007. 
pentru aprobarea încheierii convenţiei de parteneriat între 
Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva 
Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1720/2006 privind 
aprobarea Planului naţional de acţiune 2006-2007 în vederea 
implementării Strategiei naţionale împotriva traficului de 
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persoane pentru perioada 2006-2010, 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 încheierea convenţiei de parteneriat între 
Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva 
Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se numeşte domnul Márton László, funcţionar public 
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în relaţia cu 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul 
Regional Braşov, având atribuţii în domeniul prevenirii şi/sau 

combaterii traficului de persoane prevăzute de H.G. 1720/2006 
privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2006-2007 în 
vederea implementării Strategiei naţionale împotriva traficului 
de persoane pentru perioada 2006-2010. 

Art. 3. Cu semnarea Convenţiei de parteneriat aprobată prin 
prezenta hotărâre se împuterniceşte preşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 125/2007 
 

Reţeaua interinstituţională de lucru în domeniul traficului de persoane la nivelul judeţului Covasna 
 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT 
Nr. 2197815/08.08.2007 

 

încheiat între Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Braşov şi 
Consiliul Judeţean Covasna 

 

Scop: întărirea colaborării între instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, 
precum şi în asistenţa victimelor, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora, prin crearea unei reţele de lucru inter-instituţionale la nivel 
judeţean, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1720/2006 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementării 
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010. 

Obligaţiile comune: 
1. Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor furnizate între parteneri; 
2. Contribuţia activă la realizarea scopului prezentului parteneriat; 
3. Informarea partenerilor asupra modificărilor intervenite; 
4. Mediatizarea activităţilor realizate împreună în condiţii stabilite de comun acord; 
5. Participarea la activităţile comune iniţiate de una dintre părţi; 
6. Promovarea reciprocă a imaginii. 

Obligaţiile instituţiilor partenere: 
1. Să numească o persoană cu atribuţii în prevenirea şi/sau combaterea traficului de persoane care să reprezinte instituţia în cadrul 

întâlnirilor organizate pentru îndeplinirea scopului prezentului protocol; 
2. Să asigure buna desfăşurare a activităţilor de colaborare interinstituţională prin: 

a. prezenţa la toate întâlnirile planificate (odată la trei luni şi ori de câte ori este nevoie); 
b. furnizarea de informaţii despre normele şi modul de funcţionare al instituţiei în general şi despre activitatea de prevenire şi/sau 

de combatere a traficului de persoane în particular; 
c. actualizarea lunară a informaţiilor asupra activităţii desfăşurate de instituţie în domeniul prevenirii şi/sau combaterii traficului 

de persoane şi raportarea acestora către reprezentantul Instituţiei Prefectului (raportor judeţean); 
d. participarea la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire în colaborare cu celelalte instituţii partenere, contribuind cu 

resurse proprii disponibile. 
Modificări ale Convenţiei. 
Modificările acestei Convenţii vor fi făcute numai cu acordul părţilor printr-un „Act adiţional”, datat şi semnat de părţi. 
Rezilierea Convenţiei. 
Această Convenţie poate fi declarată nulă şi neavenită numai cu acordul scris al părţilor, sub sancţiunea legilor române în vigoare. 
 

Consiliul Judeţean Covasna A.N.I.T.P. Centrul Regional Braşov 
Preşedinte 

Demeter János 
Scms. de poliţie 

Adrian Ovidiu Vlădoiu 

 
HOTĂRÂREA Nr. 126/2007 

 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive 
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna, având în vedere Raportul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, în 
conformitate cu prevederile: Legii nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului; Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, Hotărârii Guvernului 
nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 
de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, Ordonanţa 
Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi 
III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 231/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare 
a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
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funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se 
acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 232/2007, art. 1, alin. (3) din anexa 
la Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările 
ulterioare, art. 12, alin. (2) din anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 82/2007 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, în baza art. 91, alin. (2) lit. „c” şi 
în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data de 01 octombrie 2007, se aprobă 
Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, conform anexei nr. 2. 
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă Hotărârea nr. 115/2007 a Consiliului Judeţean Covasna, 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contare. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 126/2007 
 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 126/2007 

STATUL DE FUNCŢII 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treaptă de 
salarizare 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 
1. Director General Consilier I Superior 1 
2. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
3. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
4. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 
5.  Inspector I Principal 2 
6.  Inspector I Asistent 2 
7.  Inspector I Asistent 2 
8.  Inspector I Debutant  
b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
9.  Inspector I Principal 1 
10.  Inspector I Asistent 1 
11.  Inspector I Asistent 2 
12.  Inspector I Asistent 3 
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treaptă de 
salarizare 

13.  Inspector I Debutant  
14.  Inspector I Debutant  
15.  Inspector I Debutant  
16.  Referent III Principal 1 
c. Serviciu de asistenţă maternală 
17. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
18.  Inspector I Principal 1 
19.  Inspector I Principal 1 
20.  Inspector I Principal 2 
21.  Inspector I Asistent 2 
22.  Inspector I Asistent 2 
23.  Inspector I Asistent 3 
24.  Inspector I Asistent 3 
25.  Inspector I Debutant  
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
26. Şef serviciu Consilier I Principal 1 
27.  Consilier I Superior 1 
28.  Inspector I Principal 1 
29.  Inspector I Asistent 2 
30.  Inspector I Asistent 2 
31.  Inspector I Asistent 3 
32.  Inspector I Debutant  
33.  Inspector I Debutant  
34.  Referent III Superior 1 
35.  Referent III Superior 1 
e. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  
36.  Inspector I Superior 1 
37.  Referent III Superior 1 
38.  Referent III Principal 2 
f. Serviciul de evaluare complexă 
39.  Inspector I Superior 2 
g. Audit public intern 
40.  Auditor I Principal 2 
h. Compartiment contencios şi juridic 
41.  Consilier juridic I Principal 1 
42.  Consilier juridic I Asistent 1 
43.  Consilier juridic I Debutant  
i. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe 
44.  Inspector I Superior 1 
45.  Inspector I Principal 1 
46.  Inspector I Asistent 2 
47.  Inspector I Asistent 2 
48.  Inspector I Asistent 3 
j. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii publice 
49.  Inspector I Principal 1 
50.  Referent de spec. II Asistent 1 
k. Serviciul economic, finanţe, contabilitate 
51. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
52.  Inspector I Debutant  
53.  Inspector I Asistent 3 
54.  Referent III Superior 1 
55.  Referent III Superior 1 
56.  Referent III Principal 1 
57.  Referent III Principal 1 
58.  Referent III Principal 3 
l. Biroul resurse umane 
59. Şef birou Consilier I Principal 1 
60.  Consilier I Superior 1 
61.  Referent III Superior 1 
62.  Referent III Superior 1 
63.  Referent III Superior  1 
64.  Referent III Principal 2 
m. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice 
65.  Inspector I Superior 2 
66.  Inspector I Asistent 1 
67.  Inspector I Asistent 2 
68.  Referent de spec. II Superior 1 
69.  Referent III Principal 1 
n. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 
70. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
n.1. Compartiment pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi 
71.  Inspector I Principal 1 
72.  Referent de spec. II Asistent 1 
73.  Referent III Superior 1 
74.  Referent III Asistent 1 
n.2. Compartiment pentru persoane vârstnice şi persoane singure 
75.  Inspector I Principal 2 
76.  Inspector I Asistent 2 
77.  Inspector I Debutant  
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treaptă de 
salarizare 

n.3. Compartiment pentru persoane cu nevoi 
78.  Consilier I Superior  1 
79.  Inspector I Principal 1 
80.  Inspector I Debutant  
o. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
81.  Referent III Superior 1 
82.  Referent III Superior  1 
TOTAL 82 

 
PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Funcţia 
Nr. crt. 

de execuţie de conducere 
Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 
83. Psiholog  S  
84. Psiholog  S  
b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
85. Psiholog  S  
86. Psiholog  S  
c. Serviciu de asistenţă maternală 
87. Psiholog  S  
88. Psihopedagog  S  
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
89. Psiholog  S  
90. Psiholog  S  
e. Serviciul de evaluare complexă 
91. Psiholog  S  
92. Psihopedagog  S  
93. Medic  S  
94. Medic  S  
f. Serviciul administrativ 
95. Administrator Şef serviciu M I 
96. Referent  S/SSD IA 
97. Referent  S/SSD IA 
98. Referent  M IA 
99. Şofer  M/G  
100. Şofer  M/G  
101. Muncitor calif (intretinere)  M I 
102. Îngrijitor (curăţenie)  M I 
g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
103. Medic Primar Preşedinte S  

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 
103,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
104,5 Psiholog  S  
105,5 Educator – învăţător Şef casă PL I 
106,5 Educator Şef casă M Def. 
107,5 Educator de specialitate Şef casă M  
108,5 Educator de specialitate Şef casă PL  
109,5 Asistent medical  PL/M  
110,5-125,5 Educator de specialitate  PLM/G  
126,5 Referent  M IA 
127,5 Administrator  M I 
128,5 Şofer  M/G  
129,5 Muncitor calif (intreţinere)  M/G III 
130,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 
131,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 
132,5 Educator  M Def. 
133,5- 135,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
136,5 Administrator  M II 
137,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G III 
138,5- 139,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G V 

IV. a. Complex de Servicii comunitare Baraolt 
140.5 Inspector de specialitate/ medic specialist Şef serviciu S IA 
141,5 Administrator  PL/M I 
142,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 
143,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 

IV. b. Casa familială Baraolt 
144,5 Inspector de specialitate/asistent medical principal/referent Şef casă S/PL/M II/IA 
145,5- 148,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. c. Centru de zi Baraolt 
149,5- 151,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. d. Centru de reabilitare Baraolt 
152,5 Psihopedagog  S/SSD  
153,5 Asistent medical principal  PL/M  
154,5- 155,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt 
156,5- 161,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
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Funcţia 
Nr. crt. 

de execuţie de conducere 
Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

162,5- 163,5 Asistent medical principal  PL/M  
V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 

164,5 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 
165,5 Referent   M IA 
166,5 Administrator  M I 
167,5- 182,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
183,5 Asistent medical principal  PL/M  
184,5 Psiholog  S  
185,5 Îngrijitor curăţenie  M/G I 
186,5 Muncitor calificat  M/G IV 
187,5 Muncitor calificat  M/G IV 
188,5 Muncitor calificat  M/G II 
189,5 Muncitor calificat  M/G II 
190,5 Muncitor calificat  M/G II 
191,5-192,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
193,5 Muncitor necalif. (bucătar)  M/G  
194,5 Muncitor necalif. (îngrijitor)  M/G  
195,5 Muncitor necalificat   M/G  
196,5 Spălătoreasă  M/G  

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului 
197,5 Inspector de specialitate Şef centru S III 
198,5 Asistent medical  PL/M  
199,5- 204,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
205,5 Muncitor calif (bucătar)  M III 
206,5 Îngrijitor   M/G I 

VII. Complex de servicii  pentru copii cu Handicap Chilieni 
 Inspector de specialitate/psiholog Şef centru S II 
 Asistent medical  PL  
 Asistent medical  PL  
 Medic  S  
 Psihopedagog  S  
 Kinetoterapeut  S  
 Asistent social  S/M  
 Educator de specialitate  M  
 Educator de specialitate  M/G  
 Îngrijitor  M/G I 

VIII. Complex de servicii comunitare  Sfintu Gheorghe 
207,5 Insp spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe 
208,5-210,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. b. Centru Maternal  Sf. Gheorghe 
211,5-214,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
215,5-216,5 Asistent medical principal  PL  
217,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 

VIII. c. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.1 
218,5 Inspector de specialitate/Referent  Şef casă S/M I/IA/IA 
219,5-222,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. d. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.2 
223,5 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
224,5-227,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. e. Casa de tip familial Ilieni 
228,5 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
229,5-232,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IX. Asistenţi maternali profesionişti 
233,5- 413,5 Asistent maternal profesionist  M/G  

X. Complex de servicii comunitare Tg. Secuiesc 
X. Centru de coordonare Tg. Secuiesc 

414,5 Insp.de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 
415,5-416,5 Asistent social  S  
417,5 Psiholog  S  
418 Consilier juridic  S  
419 Asistent medical  PL  
420 Administrator  M I 
421-422 Referent  M IA 
423 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 
424 Şofer  M/G  
425 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 
426 Muncitor calif   M/G III 

X. a. Casa de tip familial Cernat 1 
427 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
428-431 Educator de specialitate  PL/M  

X. a. Casa de tip familial Cernat 2 
432 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
433-436 Educator de specialitate  PL/M  

X. b. Casa de tip familial Mereni 
437 Insp de specialit/Psiholog Şef casă S  
438-441 Educator de specialitate  PL/M  
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Funcţia 
Nr. crt. 

de execuţie de conducere 
Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

X. c. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg.Secuiesc 
442-444 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. d. Casa de tip familial Tinoasa 
445 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
446-451 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. e. Casa de tip familial Lunga 
452 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
453-458 Educator de specialitate  PL/M  

X. f. Casa de tip familial Tg. Secuiesc 
459 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
460-463 Educator de specialitate  PL/M  

X. g. Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc 
464 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
465 Asistent social  S  
466 Psiholog  S  
467 Psihopedagog  S  
468 Logoped  S  
469 Kinetoterapeut  S  
470 Medic  S  
471-479 Educator de specialitate  PL/M  

X. h. Centru de zi pentru copilul neglijat Tg. Secuiesc 
480-482 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. i. Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg Secuiesc 
482,5 Artterapeut  S  
483,5 Instructor de ergoterapie  M  

X. j. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc 
484,5 Insp de specialitate Şef centru S I/IA 
485,5-490,5 Educator de specialitate  M/G  

X. k. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  
491,5 Educator   M II 
492,5-495,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. l. Centru de servicii de Recuperare Neuromotorie pt. persoane cu handicap a adultului Tg Secuiesc 
496 Medic Specialist  S  
497 Kinetoterapeut  S  
498 Asistent medical   PL  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale 
499 Psiholog principal Şef centru S  
500 Asistent social  S  
500,5 Psiholog principal  S  
501 Medic  S  
502 – 506 Educator de specialitate  PL/M  
507 Administrator  M I 
508 Muncitor calif (bucătar)  M III 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
509 Asistent social/Inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 
510 Asistent social  S  
511 Psiholog  S  
512-514 Educator de specialitate  PL/M  

XIII. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vârstnice Lemnia 
515 Medic specialist Şef centru S  
516 Asistent social  S  
516,5 Referent  PL/M IA 
517,5-519,5 Muncitor calif ( bucătar)  M/G III 
520,5-522,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 
523,5 Muncitor calificat  M/G III 
524,5 Muncitor necalificat  M/G  
525,5 Administrator  M I 
526,5-527,5 Paznic  M/G I 

XIII. a. Serviciu Socio- Medicale pt. persoane vârstnice Lemnia 
528,5 Kinetoterapeut  S  
529 Fizioterapeut  S  
530- 532 Asistent medical  PL/M  
533- 539 Soră medicală/ infirmieră  M/G  

XIII. b. Cămin pt. persoane vârstnice Lemnia 
540 Asistent medical  PL/M  
541- 544 Soră medicală/ infirmieră  M/G  
TOTAL 544 

 
HOTĂRÂREA Nr. 127/2007 

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 112/2006 privind arondarea 
localităţilor la serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de hotărâre 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Covasna, văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public 
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna nr. 
1953/10.09.2007 la proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2006 
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privind arondarea localităţilor la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna, în 
conformitate cu prevederile art. 25, alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, având în vedere avizul 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, înregistrat 
la S.P.C.J.E.P. sub nr. 2011/26.09.2007, în baza art. 91, alin. (5), 
lit. „f”, punctul 11, şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Covasna se modifică şi se înlocuieşte cu anexa* care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Anexă la Hotărârea nr.127/2007 
 

Lista cu arondarea localităţilor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna  
 

1.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Baraolt 
Localităţi arondate: 

- oraşul Baraolt; 
- comuna Aita Mare; 
- comuna Băţani; 
- comuna Brăduţ; 
- comuna Vîrghiş. 

2.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor al oraşului Covasna 
Localităţi arondate: 

a) oraşul Covasna; 
b) localitatea componentă Chiuruş; 
c) comuna Boroşneu Mare; 
d) comuna Brateş; 
e) comuna Comandău; 
f) comuna Zagon; 
g) comuna Zăbala. 

3.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Ghelinţa 
Localităţi arondate: 

a) comuna Ghelinţa. 
4.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor al oraşului Întorsura-Buzăului 

Localităţi arondate: 
a) oraşul Întorsura Buzăului; 
b) comuna Barcani; 
c) comuna Sita Buzăului; 
d) comuna Valea Mare. 

5.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Ojdula 
Localităţi arondate: 

a) comuna Ojdula. 
6.) Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor a Mun. Sf. Gheorghe: 

Localităţi arondate: 
a) mun. Sfîntu Gheorghe; 
b) comuna Arcuş; 
c) comuna Belin; 
d) comun Bixad; 
e) comuna Bodoc; 
f) comuna Chichiş; 
g) comuna Dalnic; 
h) comuna Dobîrlău; 
i) comuna Ghidfalău; 
j) comuna Hăghig; 
k) comuna Ilieni; 
l) comuna Malnaş; 
m) comuna Micfalău; 
n) comuna Moacşa; 
o) comuna Ozun; 
p) comuna Reci; 
q) comuna Valea Crişului; 
r) comuna Vîlcele. 

7.) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Mun. Târgu Secuiesc 
Localităţi arondate: 

- mun. Târgu Secuiesc; 
- comuna Breţcu; 
- comuna Catalina; 
- comuna Cernat; 
- comuna Estelnic; 
- comuna Lemnia; 
- comuna Mereni; 
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- comuna Poian; 
- comuna Sânzieni; 
- comuna Turia. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 128/2007 

 

privind aprobarea documentaţiei tehnice topografice -Plan 
de amplasament şi identificare necesară întabulării incintei 
„Clădirea Şcolii de Artă”-înscris în Cf. nr. 3480 Sfântu 

Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 27 septembrie 2007, analizând Expunerea de 
motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 
aprobarea documentaţiei tehnice topografice-Plan de amplasament 
şi identificare necesară întabulării incintei ”Clădirea Şcolii de 
Artă”-înscris în Cf. nr. 3480 Sfântu Gheorghe, având în vedere 
raportul comun al Serviciului administrativ-gospodăresc şi 
patrimoniu şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
luând în considerare adresa nr. 16639/2007 a Oficiului de 
cadastru şi publicitate imobiliară Covasna-Biroul de cadastru şi 
publicitate imobiliară Sfântu Gheorghe înregistrată la Registratura 
generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 8881/20.09.2007, 
ţinând cont de: art. 83 şi 84 a Ordinului directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acestuia, cu modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 975/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Covasna precum şi al 
muncipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu 
modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public 
al judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară 
activitatea instituţiile publice de interes judeţean, 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 documentaţia tehnică topografică -Plan de 
amplasament şi identificare necesară întabulării incintei ”Clădirea 
Şcolii de Artă”-înscris în Cf. nr. 3480 Sfântu Gheorghe, teren 
şi construcţii, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Libertăţii nr. 9, judeţul Covasna, întocmită de S.C. Euro-Topo 
Srl Sf. Gheorghe, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă parcelarea pentru dezlipirea imobilului  
compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Libertăţii nr. 9, judeţul Covasna, înscris în Cf. 
nr. 3480 Sfântu Gheorghe, în două parcele, potrivit tabelurilor 
şi planurilor de parcelare din documentaţia tehnică aprobată la 
art. 1, după cum urmează: 

- Lot nr. 1 cu nr. top 222/5/1 în suprafaţă de 74 mp, nr. 
top 222/4 în suprafaţă de 223 mp şi nr. top 223/2/2/b în 
suprafaţă de 108 mp; 

- Lot nr. 2 cu nr. top 222/5/2, categoria de folosinţă Cc 
în suprafaţă de 286 mp şi nr. top 222/1, categoria de folosinţă 
de Cc în suprafaţă de 245 mp, în suprafaţă totală de 531 mp. 

Art. 3. Se aprobă schimbarea destinaţiei construcţiei notate 
în Cf. nr. 3480 Sfântu Gheorghe sub nr. top 221/1 de la casă de 
piatră la „Şcoală Populară de Artă şi Meserii” cu regim de 
înălţime P+1. 

Art. 4. Se va solicita OCPI Covasna-BCPI Sfântu Gheorghe 
înscrierea în cartea funciară nr. 3480 Sfântu Gheorghe a 

dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al 
judeţului Covasna şi a dreptului de administrare în favoarea 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe asupra 
imobilelor-teren şi construcţii-pe lotul nr. 2 identificat cu nr. 
top 222/5/2 în suprafaţă de 286 mp şi nr. top 222/1 în suprafaţă 
de 245 mp, în total 531 mp, conform prezentei hotărâri şi a 
adeverinţei eliberate de Primăria mun. Sfântu Gheorghe sub nr. 
1446/05.07.2007. 

Art. 5. Se aprobă modificarea nr. crt. 101 din anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al judeţului, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează: 

- coloana nr. 3 „Denumirea bunului” va avea următorul 
cuprins: „Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, 
construcţii şi teren”; 

- coloana nr. 4 „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie P+1 şi garaj cu terenul aferent în suprafaţă 
totală de 531mp., adresa P-ţa Libertăţii nr. 9., cu drept de 
administrare Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe, conform Cf. nr. 3480 Sf. Gheorghe identificat sub nr. 
top 222/5/2 şi nr. top 222/1”. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna, Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu şi 
Direcţia Juridică şi Administraţie publică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 128/2007-documentaţia tehnică topografică-Plan 
de amplasament şi identificare necesară întabulării incintei ”Clădirea Şcolii de 
Artă”-înscris în Cf. nr. 3480 Sfântu Gheorghe, teren şi construcţii, situate în 
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 9, judeţul Covasna-, se poate 
studia la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii 
consiliilor locale. 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 129/2007 
 

pentru modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. 
„Drumuri şi Poduri” SA. Covasna prin reorganizarea 
Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
27 septembrie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
15/1998 privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” SA. 
Covasna prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi 
Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, 
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, văzând 
adresa nr. 1844/26.09.2007 al SC Drumuri şi Poduri SA Covasna 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 
Covasna cu nr. 9069/26. 09. 2007, având în vedere prevederile 
Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 13, 
alin. (3) şi (4) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale 
Drumuri şi Poduri SA Covasna, aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în baza art. 91, alin. (2), lit. „b” şi „c”, 
art. 92 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Alineatul (2) al articolului 6 din Anexa nr. 2* - Actul 
constitutiv al Societăţii Comerciale Drumuri şi Poduri SA 
Covasna-la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
15/1998 privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” SA. 
Covasna prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi 
Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare se 
completează şi va avea următorul cuprins: 

„Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale 
este-construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze 
sportive 4523 cod CAEN, precum şi  

Activităţi şi servicii conexe, clasificate conform codului 
CAEN, după cum urmează: 

0201 silvicultură şi exploatare forestieră; 
1411 extracţia pietrei, pentru construcţii; 
1421 extracţia pietrişului şi nisipului  pentru construcţii; 
2661 fabricarea elementelor din beton pentru construcţii; 
2682 fabricarea şi comercializarea de produse din asfalt 

şi produse bituminoase; 
2956 fabricarea altor maşini şi utilaje specifice; 
4511 demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare 

de şantiere; 
4521 construcţii de clădiri şi lucrări de geniu; 
4524 construcţii hidrotehnice; 
4525 alte lucrări speciale de construcţii; 
4532 lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă; 
4533 lucrări de instalaţii tehnico-sanitare; 

4534 alte lucrări de instalaţii; 
4550 închirierea utilajelor de construcţii şi demolare cu 

personal de deservire aferent; 
5119 intermedieri în comerţul cu produse diverse; 
5153 comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de 

construcţii; 
5190 comerţ cu ridicata al altor produse; 
5263 comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin 

magazine; 
6021 alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic;  
6024 transporturi rutiere de mărfuri în ţară şi în străinătate; 
7132 închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru 

construcţii, fără personal de deservire aferent; 
7230 prelucrarea informatică a datelor; 
7420 activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 

consultanţă tehnică legate de acestea; 
7430 activităţi de testări şi analize tehnice; 
8042 alte forme de învăţământ.” 

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu 
realizarea formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna se împuternicesc reprezentanţii 
Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor 
a S.C. ,,Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna, desemnaţi prin hotărâre 
a Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 27 septembrie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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