
MO�ITORUL OFICIAL 
 

al 
 

JUDEŢULUI COVAS�A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anul XVII, �r. 7 
HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII 

ŞI ALTE ACTE 
Iulie 2008 

 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CO�SILIULUI JUDEŢEA� COVAS�A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�r. Hotărârea Pag. 
92 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor 

de şcolarizare pentru anul şcolar 2008/2009, precum 
şi a Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului 
de personal ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
Sfântu Gheorghe 
 

3 

93 cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse 
în cadrul programului ,,Lapte-Corn” pentru anul 
şcolar 2008-2009 
 

5 

94 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 
Covasna cu Direcţia pentru Sport a judeţului Harghita, 
în vederea organizării şi finanţării acţiunii „Turul 
ciclist al Ţinutului Secuiesc” pe anul 2008 
 

6 

95 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului 
Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes 
judeţean pe anul 2008 
 

7 

96 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 
cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 
Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de 
interes judeţean 
 

11 

97 privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de 
pe lângă Consiliul Judeţean Covasna 
 

11 

98 privind reorganizarea Comisiei Tehnico-Economice a 
Consiliului Judeţean Covasna 
 

12 

99 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare 
a Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe 
lângă Consiliul Judeţean Covasna 

12 

 

�r. Hotărârea Pag. 
100 privind unele reglementări ale serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate şi speciale 
 

13 

101 pentru completarea Programului de transport 
rutier persoane prin curse regulate în trafic 
judeţean pentru perioada 2008-2011 
 

20 

102 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 32/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, 
cu modificările ulterioare 
 

20 

103 pentru aprobarea modelului legitimaţiei de 
consilier judeţean şi a semnului distinctiv de 
reprezentant ales de consilier judeţean 
 

21 

104 privind reorganizarea Complexului de servicii 
pentru copii cu Handicap Chilieni din structura 
organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

22 

105 privind înfiinţarea Centrului de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei 
în familie, Tîrgu Secuiesc 
 

22 

106 privind aprobarea participării Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
la programele de interes naţional în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 
2008-2009 
 

23 

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

23 
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propunerilor privind utilizarea imobilelor din 
domeniul privat al judeţului şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna 
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109 privind desemnarea unor consilieri judeţeni în 
autoritatea teritorială de ordine publică 
 

29 

110 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din 
judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 

30 

111 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al 
Casei de Asigurări de Sănătate Covasna 
 

30 

112 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de 
evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 
sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar 
acordat unităţilor de cult 
 

30 
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programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care 
pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi 
desfăşurarea selecţiei 
 

31 

114 privind împuternicirea persoanei care va 
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32 
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HOTĂRÂREA �r. 92/2008 
 

privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2008/2009, 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 30 iulie 2008; analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a 
organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal 
pentru anul şcolar 2008/2009 la Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Sfântu Gheorghe, văzând: Raportul Direcţiei Economice; 
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; ţinând cont de adresa nr. 
222/10.07.2008 a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe, 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, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de şcolarizare al Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe valabil pentru anul şcolar 
2008/2009, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă taxele de şcolarizare la Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe valabile pentru anul şcolar 
2008/2009, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi numărul 
de personal ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând 
cu data de 01 august 2008. 

(2) Cu aceeaşi dată se abrogă: 
- 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, numărului de personal şi a statului de funcţii al 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe,  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 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, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 92/2008  
 

PLA� DE ŞCOLARIZARE ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII 
A� ŞCOLAR 2008-2009 

 

�r. crt. Discipline 
Durata de 
studii-ani 

�umăr de elevi pe ani de studii 
TOTAL 

An I. An II. An III. An IV. An V. 
Secţia Sf. Gheorghe 

1 canto 3 4 11 6     21 
2 acordeon 3 3         3 
3 pian 5 4 12 13 10 6 45 
4 chitară 3 4 10 4     18 
5 sintetizator 3 2 2 5     9 
6 ţambal 3 1         1 
7 vioară 5 2 15 2 2   21 
8 saxofon 3 2 2 2     6 
9 percuţie 2 3 6       9 
10 Flaut (block flote) 3 3 3       6 
11 balet 2 30 32       62 
12 instrumente de suflat-iniţier fanfară 3 5 20       25 
13 taraf 3 6         6 
14 pictura-desen 3 5 2       7 
15 dans popular 2 12         12 
16 ansamblu muzică uşoară 3 6 6       12 
17 actorie 2 8 16       24 
18 pictură pop. pe lemn 2 12 17       29 
19 tehica de sunet 1 8         8 
20 canto popular 3 9         9 
21 chitară bas 2 3         3 

TOTAL SF. GHEORGHE 132 154 32 12 6 336 
Secţia Reci 

1 instrumente de suflat-iniţiere fanfară 3 5 8 9     22 
2 flaut 3 4         4 

TOTAL RECI 9 8 9     26 
Secţia Covasna 

1 pian 5 2 2 3   2 9 
2 sintetizator 3 3 5 3     11 
4 chitară 3 4 2 5     11 

TOTAL COVAS�A 9 9 11   2 31 
Secţia Baraolt 

1 canto 3 3 1       4 



 4

�r. crt. Discipline 
Durata de 
studii-ani 

�umăr de elevi pe ani de studii 
TOTAL 

An I. An II. An III. An IV. An V. 
2 chitară 3 3 5 2     10 
3 sintetizator 3 11 4 5     20 
4 pian 5 3 2 1 2 1 9 
5 formația muzică veche 2 8         8 
6 instrumente de suflat inițiere fanfară 3 15         15 
7 dans popular 2 8 3       11 

TOTAL BARAOLT 51 15 8 2 1 77 
Secţia Întorsura Buzăului 

1 pictură 3 8   11     19 
2 dans popular interpreți 2   23       23 

TOTAL Î�TORSURA BUZĂULUI 8 23 11     42 
Secţia Vîrghiş 

1 vioară 5 3   1 1 9 14 
2 dans popular 2   35       35 
3 pictură pop. lemn 2 12 0 0 0 0 12 

TOTAL VÎRGHIŞ 15 35 1 1 9 61 
Secţia Tg. Secuiesc 

1 sintetizator 3   24 4     28 
2 canto 3 3   3     6 
3 dans clasic, majoret 2 10 17       27 
4 dans popular interpreți 2 15         15 
5 percuţie 2 5 4       9 
6 flaut 3 2         2 
7 saxofon 3 2 1       3 
8 trompetă 3 2 1       3 

TOTAL TG. SECUIESC 39 47 7     93 
Secţia Bixad 

1 sintetizator 3 3 6 6     15 
2 dans popular 2 8 2       10 

TOTAL BIXAD 11 8 6     25 
Secţia Zagon 

1 instrumente suflat-iniţiere fanfară 3 10 17 17     44 
2 dans modern, majoret 2 15         15 

TOTAL ZAGO� 25 17 17     59 
Secţia Ozun 

1 instrument suflat-iniţiere fanfară 3 5 3 17     25 
TOTAL OZU� 5 3 17     25 
Secţia Zăbala 

1 arta lemnului 3 12         12 
TOTAL ZĂBALA 12         12 
Secţia Racoşul de sus 

1 cusut popular 3 12         12 
TOTAL RACOŞUL DE SUS 12         12 
Secţia Aita Mare 

1 cioplit în lemn 3 12         12 
2 instrumente suflat-iniţiere fanfară 3 12         12 
3 chitară 3 7         7 
4 fluier (block flote) 3 8         8 

TOTAL AITA MARE 39         39 
Secția Brateș 

1 instrumente suflat-iniţiere fanfară 3 12         12 
TOTAL BRATEŞ 12         12 
Secția Sînzieni 

1 dans popular interpreți 2 12         12 
TOTAL SÎ�ZIE�I 12         12 
TOTAL ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE  391 319 119 15 18 862 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 92/2008 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE 
la Şcoala populară de arte şi meserii Sfîntu Gheorghe valabile pentru anul şcolar 2008/2009 

 

�r. 
crt. 

DISCIPLI�ELE 
TAXA DE 

ŞCOLARIZARE 
-lei/an şcolar- 

1 Instrumente, canto 350 
2 Balet, dans clasic, majorete 200 

3 
Dans popular interpreţi, cusut popular, arta lemnului, pictură populară pe lemn, taraf, ansamblu muzică uşoară, actorie, 
formaţie de muzică veche, tehnică de sunet 

140 

4 Desen, pictură 200 
5 Taxa de înscriere 35 
6 Taxa pentru eliberarea diplomelor 45 

 

�otă: ♦ 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. 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 92/2008 
 

 
 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 92/2008 
 

STATUL DE FU�CŢII 
AL ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII SFÎ�TU GHEORGHE 

PE A�UL ŞCOLAR 2008-2009 
 

�r. 
crt. 

Funcţia de execuţie 
Vechimea în 
învăţământ 

Funcţia de 
conducere 

�ivel 
studii 

Treapta 
profesională 

�umăr 
posturi 

1   
 

Director S   1 
2 Profesor cu grad didactic I 35 - 40 ani   S   3 
3 Profesor cu grad didactic I 18 - 22 ani   S   1 
4 Profesor cu grad didactic II 35 - 40 ani   S   1 
5 Profesor cu grad didactic II 22 - 25 ani   S   2 
6 Profesor cu grad didactic II 18 - 22 ani   S   1 
7 Profesor cu grad didactic II 6 -10 ani   S   1 
8 Profesor definitiv Peste 40 ani   S   1 
9 Profesor definitiv 35 - 40 ani   S   2 
10 Profesor definitiv 14 - 18 ani   S   2 
11 Profesor definitiv 10 - 14 ani   S   2 
12 Profesor definitiv 2 - 6 ani   S   1 
13 Profesor debutant până 2 ani   S   10 
14 Profesor cu grad didactic I 25 - 30 ani   SSD   1 
15 Profesor cu grad didactic II 30 - 35 ani   SSD   2 
16 Profesor cu grad didactic II Peste 40 ani   SSD   1 
17 Profesor definitiv 30 - 35 ani   SSD   1 
18 Profesor definitiv 25 - 30 ani   SSD   1 
19 Profesor debutant până 2 ani   SSD   3 
Total funcţii didactice 37 
20 Corepetitor 

 
  M I 6 

21 Instructor 
 

  M I 5 
Total funcţii didactice auxiliare 11 
22 Secretar 

 
  M I 1 

23 Administrator financiar (patrimoniu - contabil) 
 

Şef birou M I 1 
24 Administrator financiar (patrim. - administrator) 

 
  M I 1 

25 Referent 
 

  M IA 1 
26 Îngrijitor 

 
    I 1 

27 Muncitor calificat 
 

    V 1 
Total funcţii administrative 6 
TOTAL GE�ERAL 54 

 
HOTĂRÂREA �r. 93/2008 

 

cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în 
cadrul programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2008-

2009 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul 
programului „Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2007-2008, 
văzând Raportul Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, întocmite în acest sens; având în vedere: O.U.G. nr. 

96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum 
şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare; 
H.G. nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice 
pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii 
din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 
ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale 
caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a 
contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie 
pentru elevi şi preşcolari; ţinând cont de adresa Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative nr. 2984/MP/03.07.2008, 
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înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean 
Covasna sub nr. 6648/08.07.2008, în baza art.91, alin.(1), lit. 
„f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabilesc plafoanele valorice pe produse în cadrul 
programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2008-2009, după 
cum urmează: 

- produse lactate  0,65 lei/copil/zi, fără TVA; 
- produse de panificaţie 0,33 lei/copil/zi, fără TVA. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA �r. 94/2008 
 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Covasna 
cu Direcţia pentru Sport a judeţului Harghita, în vederea 
organizării şi finanţării acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului 

Secuiesc” pe anul 2008 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu Direcţia pentru Sport 

a judeţului Harghita, în vederea organizării şi finanţării acţiunii 
„Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc”, pe anul 2008, văzând 
raportul Direcţiei Economice şi avizele comisiilor de 
specialitate, având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi art. 70 
alin. (2) lit. „e” din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont 
de adresa Direcţiei pentru Sport a judeţului Harghita nr. 
584/2008 înregistrat la Consiliul Judeţean Covasna sub. nr. 
6503/03.07.2008,  în baza prevederilor art. 91, alin. (6), lit. „a” 
şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Covasna 
cu Direcţia pentru Sport a judeţului Harghita, în vederea 
organizării şi finanţării acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului 
Secuiesc” pe anul 2008. 

Art.2. Se aprobă modelul Convenţiei de asociere conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Covasna şi Ferencz Ludovic, Directorul 
executiv al Direcţiei Economice cu semnarea contractului de 
asociere. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele nominalizate la art. 3, respectiv 
Direcţia Economică. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 94/2008 
-MODEL- 

CO�VE�ŢIE DE ASOCIERE 
 

�r. _______ din data de_______/2008 
Părţile contractante: 

 

Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în localitatea Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, cod fiscal 4201988, cont virament nr. 
RO16TREZ25624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat prin D-ul Tamás Sándor, în calitate de Preşedinte şi Ferencz Lajos, cu funcţia 
de director executiv Direcţia Economică, 

Direcţia pentru Sport a Judeţului Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, str. Eroilor nr. 7, judeţul Harghita, telefon: 0266-371772, fax: 
0266-371672, cod fiscal nr. 11870446, cont virament nr. RO45TREZ3515009XXX000228, deschis la Trezoreria Miercurea - Ciuc, reprezentat prin D-ul Csiki 
András, în calitate de Director Executiv. 

CAPITOLUL I. 
Obiectul convenţiei 

 

Art.1. Prezenta convenţie are ca obiect stabilirea condiţiilor de asociere a părţilor susmenţionate, fără crearea unei asocieri cu personalitate juridică cu 
menţinerea identităţii părţilor contractante, în vederea organizării şi cofinanţării acţiunii 

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � � �
, pe anul 2008. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna va contribui cu suma de 10.000 lei în scopul derulării activităţii programului. 
Art.3. Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce vor fi utilizate pentru cofinanţarea activităţilor programului vor fi incluse în raportul final, întocmit 

conform prevederilor prezentului contract. 
CAPITOLUL II. 
Efectuarea plăţilor 

 

Art.4. Direcţia pentru Sport a Judeţului Harghita, va identifica furnizorii adecvaţi pentru asigurarea produselor şi serviciilor necesare realizării 
programului şi va transmite Consiliului Judeţean Covasna datele referitoare la cazare, urmând ca Consiliul Judeţean Covasna să achite cheltuielile de cazare, în 
limita participării financiare aprobate. 

CAPITOLUL III. 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art.5. Consiliul Judeţean Covasna are următoarele obligaţii: 
- să asigure suma de 10.000 lei pentru programul 

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � � �
, pe anul 2008;  

- în cadrul activităţii de organizare a 
� � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � � �

 Consiliul Judeţean Covasna se va îngriji de mediatizarea programului şi 
informarea publicului din judeţul Covasna privind programul care se va desfăşura. 

Art.6. Direcţia pentru Sport a Judeţului Harghita, se obligă: 
- să contribuie la realizarea acţiunii cu restul sumei necesare pentru program din surse proprii şi sponsorizări, 
- să asigure monitorizarea programului

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � � �
, pe anul 2008, 

- să înştiinţeze Consiliul Judeţean Covasna despre evoluţia programului şi să prezinte rapoarte scrise. 
 

CAPITOLUL IV. 
Încetarea convenţiei 

 

Art.7. Convenţia încetează în următoarele cazuri: 
- Una din părţi nu îşi respectă angajamentele asumate; 
- Prin acordul scris al părţilor; 
- În caz de forţă majoră, notificată în condiţiile legii. 
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CAPITOLUL V. 
Clauze speciale 

 

Art.8. Prezenta convenţie intră în vigoare odată cu semnarea de câtre părţile participante la asociere.  
Art.9. Modificarea prezentei convenţii se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional. 
Art.10. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către organele proprii de specialitate abilitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna, precum şi de alte organe de control abilitate de lege. 
Art.11. Convenţia se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării convenţiei şi 30 septembrie 2008.  
Art.12. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau dacă nu este 

posibilă, de către instanţele judecătoreşti competente. 
Art.13. Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Sf. Gheorghe, ___________ 2008 
 

 
CO�SILIUL JUDEŢEA� COVAS�A DIRECŢIA PE�TRU SPORT A JUDEŢULUI HARGHITA 

PREŞEDI�TE, 
TAMÁS Sándor 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CSIKI András 

  
DIRECŢIA ECO�OMICĂ, 

FERE�CZ Lajos 
CO�TABIL ŞEF, 
LÁZÁR Lenke 

  
VIZAT: 

Compartimentul juridic-contencios, control legalitate acte administrative 
 

 
 

HOTĂRÂREA �r. 95/2008 
 

cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2008  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, 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 2008, având în 
vedere: Raportul Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, întocmite în acest sens, Legea bugetului de stat pe 
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 19 alin. (2) din Legea. nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare 
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, Ordinul 
nr. 1661/bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti 
primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către 
instituţiile publice, Ordinul nr. 1199/2008 privind normele 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 23/2007 privind 
aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Covasna şi 

Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii “Lumea 
Pierdută” din Baraolt în vederea realizării proiectului: 
“Realizarea unui centru de vizitare în Rezervaţia naturală 
Cheile Vârghişului şi peşterile din Chei”, adresa Direcţiei 
pentru Sport a Judeţului Harghita nr. 584/2008, înregistrată la 
Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 
6503/03.07.2008, adresa Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice-Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică nr. 
5684/11.06.2008,  în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul 
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 
2008, conform anexelor nr. 1E, 1/1d, 1/2d, 1/4b, 1/7a, 1/20c, 
1/21c, 1/32 şi 2, 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 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1E la Hotărârea nr. 95/2008 
 

BUGETUL LOCAL (mii lei) 
Consiliul Judeţean Covasna 

 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.3+19+87+93+100) 00.01 3.50 
  

3.50 
 

3 I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) 00.02 3.50 
  

3.50 
 

53 C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) 00.12 3.50 
  

3.50 
 

63 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.64+72+75+80+84) 00.14 3.50 
  

3.50 
 

84 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (rd.85+86) 37.02 3.50 
  

3.50 
 

85 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 3.50 
  

3.50 
 

135 TOTAL CHELTUIELI (rd.208+325+374+560+654) 49.02 3.50 
  

3.50 
 

136 
CHELTUIELI CURENTE (rd.210+252+296+311+327+345+376+ 
424+457+510+562+611+656+685+718+746+793) 

01 31.03 
  

31.03 
 

137 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.211+253+328+346+ 
377+425+458+511+563+612+657+686+719+747+794) 

10 80.00 
  

80.00 
 

138 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (rd.212+254+297+329+347+ 
378+426+459+512+564+613+658+687+720+748+795) 

20 81.03 
  

81.03 
 

146 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.255) 50 - 175.53 
  

- 175.53 
 

147 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale (rd.256) 50.04 - 175.53 
  

- 175.53 
 

174 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.226+391+472+529+578+809) 59  45.53 
  

45.53 
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�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

177 Asociaţii şi fundaţii (rd.393+473+530) 59.11  45.53 
  

45.53 
 

181 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.228+273+330+357+394+439+476+ 
531+580+629+663+697+730+764+811) 

70 - 20.00 
  

- 20.00 
 

182 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.229+274+331+358+395+ 
440+477+532+581+630+543+698+731+765) 

71 - 20.00 
  

- 20.00 
 

183 
Active fixe (rd.230+275+332+359+396+441+478+533+582+631+ 
665+699+732+766+813) 

7101 - 20.00 
  

- 20.00 
 

185 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport (rd.232+277+334+ 
361+398+443+480+535+584+633+667+701+734+768+815) 

71.01.02 - 20.00 
  

- 20.00 
 

200 
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT (rd.201) 

84 - 7.53 
  

- 7.53 
 

201 
TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (rd.202) 

85 - 7.53 
  

- 7.53 
 

202 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 
(rd.246+287+305+319+340+367+406+449+490+547+598+647+676+
711+740+782+827) 

85.01 - 7.53 
  

- 7.53 
 

208 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.209+251+295+310) 50.02 - 55.53 
  

- 55.53 
 

210 CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212+213+216+220+227) 01  7.53 
  

7.53 
 

212 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20  7.53 
  

7.53 
 

244 
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT (rd.245) 

84 - 7.53 
  

- 7.53 
 

245 
TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (rd.246) 

85 - 7.53 
  

- 7.53 
 

246 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 - 7.53 
  

- 7.53 
 

251 Alte servicii publice generale (rd.289+290+291+292+293) 54.02 - 55.53 
  

- 55.53 
 

252 CHELTUIELI CURENTE (rd.253+254+255+257+261+267) 01 - 55.53 
  

- 55.53 
 

253 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10  80.00 
  

80.00 
 

254 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20  40.00 
  

40.00 
 

255 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.256) 50 - 175.53 
  

- 175.53 
 

256 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 - 175.53 
  

- 175.53 
 

289 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 54.02.05 - 175.53 
  

- 175.53 
 

293 Alte servicii publice generale 54.02.50  120.00 
  

120.00 
 

345 CHELTUIELI CURENTE (rd.346+347+348+351) 01  20.00 
  

20.00 
 

347 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20  20.00 
  

20.00 
 

357 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.358) 70 - 20.00 
  

- 20.00 
 

358 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.359+364) 71 - 20.00 
  

- 20.00 
 

359 Active fixe (rd.360+361+362+363) 71.01 - 20.00 
  

- 20.00 
 

361 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 - 20.00 
  

- 20.00 
 

374 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.375+423+ 
456+509) 

64.02 59.03 
  

59.03 
 

456 Cultură, recreere şi religie (rd.492+502+506+507) 67.02 55.53 
  

55.53 
 

457 CHELTUIELI CURENTE (rd.458+459+460+463+466+472) 01 55.53 
  

55.53 
 

459 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 10.00 
  

10.00 
 

472 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.473+474+475) 59 45.53 
  

45.53 
 

473 Asociaţii şi fundaţii 59.11 45.53 
  

45.53 
 

502 Servicii recreative şi sportive (rd.503+504+505) 67.02.05 55.53 
  

55.53 
 

503 Sport 67.02.05.01 10.00 
  

10.00 
 

505 
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de 
agrement 

67.02.05.03 45.53 
  

45.53 
 

509 Asigurări şi asistenţă socială (rd.549+550+552+553+554+555+558) 68.02 3.50 
  

3.50 
 

510 CHELTUIELI CURENTE (rd.511+512+513+518+523+529) 01 3.50 
  

3.50 
 

512 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 3.50 
  

3.50 
 

552 Asistenţă socială pentru familie şi copii 68.02.06 3.50 
  

3.50 
 

 
Anexa nr. 1/1d la Hotărârea nr. 95/2008 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorități executive 

 

Capitolul 51.02.01 Autorităţi executive şi legislative 
Subcapitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 7.53 
  

7.53 
 

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+20.26+20.27+
20.30) 

20 7.53 
  

7.53 
 

86 
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 7.53 
  

7.53 
 

95 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 7.53 
  

7.53 
 

319 
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT(cod 85) 

84 - 7.53 
  

- 7.53 
 

320 
TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(cod 85.01) 

85 - 7.53 
  

- 7.53 
 

321 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 - 7.53 
  

- 7.53 
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Anexa nr. 1/2d la Hotărârea nr. 95/2008 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

 

Capitolul 54.02.00 Alte servicii publice generale 
Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84) 
 

- 175.53     - 175.53   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 - 175.53     - 175.53   

133 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01+50.02+50.04) 50 - 175.53     - 175.53   
136 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 - 175.53     - 175.53   

 
Anexa nr. 1/4b la Hotărârea nr. 95/2008 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorități executive 

 

Capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale 
Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84) 
 

120.00 
  

120.00 
 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 120.00 
  

120.00 
 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 80.00 
  

80.00 
 

4 
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.02+10.01.03+ 
10.01.04+10.01.05+10.01.06+10.01.07+10.01.08+10.01.09+10.01.10+
10.01.11+10.01.12+10.01.13+10.01.14+10.01.15+10.01.16+10.01.30) 

10.01 54.00 
  

54.00 
 

16 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12 54.00 
  

54.00 
 

29 
Contribuții (cod 10.03.01+10.03.02+10.03.03+10.03.04+10.03.05+ 
10.03.06+10.03.07) 

10.03 26.00 
  

26.00 
 

30 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 23.50 
  

23.50 
 

31 Contribuții de asigurări de şomaj 10.03.02 1.30 
  

1.30 
 

32 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 0.60 
  

0.60 
 

33 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04 0.60 
  

0.60 
 

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+20.26+
20.27+20.30) 

20 40.00 
  

40.00 
 

86 
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 40.00 
  

40.00 
 

88 Protocol şi reprezentare 20.30.02 16.00 
  

16.00 
 

95 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 24.00 
  

24.00 
 

 
Anexa nr. 1/7a la Hotărârea nr. 95/2008 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorităţi executive Protecţia civilă 

 

Capitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 
Subcapitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 20.00 
  

20.00 
 

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+20.26+20.27+20.30) 

20 20.00 
  

20.00 
 

49 Reparaţii curente 20.02 20.00 
  

20.00 
 

283 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 - 20.00 
  

- 20.00 
 

284 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 - 20.00 
  

- 20.00 
 

285 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 - 20.00 
  

- 20.00 
 

287 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 - 20.00 
  

- 20.00 
 

 

Anexa nr. 1/20c la Hotărârea nr. 95/2008 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorități executive 

 

Capitolul 67.02.05 Servicii recreative şi sportive 
Subcapitolul 67.02.05.01 Sport 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84) 
 

10.00 
  

10.00 
 

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

10.00 
 

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+20.26+20.27+20.30) 

20 10.00 
  

10.00 
 

86 
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 10.00 
  

10.00 
 

95 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 10.00 
  

10.00 
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Anexa nr. 1/21c la Hotărârea nr. 95/2008 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Direcția Gen. de Asist. Soc. și Prot. Copilului 

 

Capitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 
Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79) 
 

3.50 
  

3.50   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 3.50 

  
3.50 

 

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+20.26+20.27+20.30) 

20 3.50 
  

3.50 
 

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.00 
  

1.00 
 

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.00 
  

1.00 
 

86 
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 
 

95 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 2.50 
  

2.50 
 

 
Anexa nr. 1/32 la Hotărârea nr. 95/2008 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALI�EATE (mii lei) 
Autorități executive 

 

Capitolul 67.02.05 Servicii recreative şi sportive 
Subcapitolul 67.02.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 

�r. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2008 

din care: 
Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84) 
 

45.53 
  

45.53 
 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 45.53 
  

45.53 
 

252 

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+59.25+59.26+59.27+
59.28+59.29+59.30) 

59 45.53 
  

45.53 
 

263 Asociaţii şi fundaţii 59.11 45.53 
  

45.53 
 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 95/2008 
 

PROGRAM DE I�VESTIŢII PUBLICE PE A�UL  
cu finanţare din bugetul local 2008 (mii lei) 

Lista iulie 
 

Denumire 
Program 
actualizat 

Influențe 
Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 2,088.40 -20.00 2,068.40 
C) Alte cheltuieli de investiţii 2,088.40 -20.00 2,068.40 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 2,057.20 -20.00 2,037.20 
1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 24.20 -20.00 4.20 
Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive 24.20 -20.00 4.20 
C) Alte cheltuieli de investiţii 40.20 -20.00 20.20 
Aport la costituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 0.20   0.20 
2. Cap. 60.02 Apărare 6.00   6.00 
Paragraf 60.02.02 Apărare naţională 6.00   6.00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 6.00   6.00 
Programe, licenţe 6.00   6.00 
3. Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 77.00 -20.00 57.00 
Paragraf 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor 77.00 -20.00 57.00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 77.00 -20.00 57.00 
Generator de curent/cazan încălzire uşă exterioară/instalaţie cu senzor de incendiu, alarmă şi sistem de 
stingere incendiu copiator/calculatoare/ 

77.00 -20.00 57.00 

4. Cap. 65.02 Învăţământ 22.00   22.00 
Paragraf 65.02.07.04 Învăţământ special 22.00   22.00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 22.00   22.00 
1) Şcoala specială Sf. Gheorghe 14.00   14.00 
Multiplicatoare, programe, licenţe 14.00   14.00 
2) Şcoala specială Olteni 8.00   8.00 
Programe, licenţe 8.00   8.00 
5. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie 15.20   15.20 
Paragraf 67.02.03.02 Biblioteci publice 15.20   15.20 
C) Alte cheltuieli de investiţii 15.20   15.20 
Programe informatice 15.20   15.20 
6. Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvolatare publică 16.00     
C) Alte cheltuieli de investiţii 16.00     
Calculatoare, softuri pentru tehnologia GIS 16.00     
7. Cap. 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1,928.00   1,928.00 
Paragraf 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regională şi socială 1,928.00   1,928.00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1,928.00   1,928.00 
Proiect de investiţii publice 1,928.00   1,928.00 
- DJ 121 Covasna - Tg. Secuiesc 289.00   289.00 
- DJ 113 Tg. Secuiesc – Bixad 443.00   443.00 
-Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc, Sfîntu Gheorghe 754.50   754.50 
- Dezvoltarea infrastructurii şi facilitarea accesului în zona turistică Sugaş Băi 441.50   441.50 
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HOTĂRÂREA �r. 96/2008 
 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 cu 
privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme 
şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
71/2008, cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul 
Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, 
având în vedere: Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului-
Serviciul administrativ gospodăresc şi patrimoniu; Rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate, Ordonanţa Guvernului 
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, 
cu modificările şi 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, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 71/2008, cu privire la stabilirea normativului de 
dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 
Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 
judeţean se modifică, se completează şi se înlocuieşte cu anexa 
nr. 2* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Anexa �r. 2* la Hotărârea nr. 96/2008 
�ORMATIVUL 

de dotare cu autoturisme şi autoutilitare a instituţiilor de interes judeţean şi consumul lunar de carburanţi 
 

�r. 
crt. 

I�STITUŢIA 
�r. 

autoturisme 
- buc - 

Cons. lunar de 
carb. 
litri/ 

autoturism 

�r. 
autoutilitare 

-buc- 

Cons. lunar de 
carb. 
litri/ 

autoutilitare 
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Covasna 14  - - 
 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Covasna-� � � � � � � � � � � � �

 
3 200 - - 

 - Centrul de plasament în regim de urgenţă  1 200 - - 
 - Centrul de Coordonare Tg. Secuiesc 1 200 - - 
 - Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc 1 150 - - 
 - Centrul de Plasament nr.2 Tg.Secuiesc  1 

1 
120 
110 

- 
 

- 

 - Centrul de plasament nr. 3 Înt. Buzăului 1 150 - - 
 - Centrul de plasament nr. 4 Baraolt 1 140 - - 
 - Centrul de plasament nr. 6 Olteni  1 

1 
130 
150 

- 
 

- 

 - Serviciul de Îngrijire Tip Familial pentru Adulţi Sf. Gheorghe 1 200 - - 
 - Casa dublă familială Cernatu de Sus 1 120 - - 
2. Biblioteca Judeţeană 1 200 - - 
3. Muzeul Naţional Secuiesc 1 200 - - 
4. Insp. de protecţie civilă jud. 2 200 - - 
5. Serviciul Public Comunitar Jud. de Evidenţă a Persoanei Covasna 1 200 - - 
6. Centrul de cultură al judeţului Covasna 1 200 - - 
7. Centrul de Studii Europene Arcuş 2 200 - - 
8.  Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe 1 200 - - 
9.  Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene 1 200 2 400 

 
 
�otă: Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autoturism, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de combustibil normat în raport cu 
numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. 

 
HOTĂRÂREA �r. 97/2008 

 

privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe 

lângă Consiliul Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se 
propune aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul 
Judeţean Covasna, eliberate în luna iunie 2008, văzând 
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului 
precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul 
prevederilor art. 37, alin. (5) din Legea nr. 350/2001, privind 
amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul de 
funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2002, cu 
modificările ulterioare, având în vedere Referatul nr. 
2305/29.07.2008 al Arhitectului şef al judeţului Covasna 
privind avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„HOTEL TOP-STAR 2000” Covasna, întocmit la solicitarea 
Comisiei de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna nr. III, 
în baza art. 91 alin. (3) lit. „e” coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. 
„f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Avizele Unice emise de către Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă 
Consiliul Judeţean Covasna, pentru documentaţiile prevăzute 
în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

�otă: Anexele nr. 1-13 - Avizele Unice emise de către Comisia Tehnică de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna-
se pot studia la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii 
consiliilor locale. 

 
 
HOTĂRÂREA �r. 98/2008 

 

privind reorganizarea Comisiei Tehnico - Economice a 
Consiliului Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind reorganizarea 
Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna, 
văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, în 
conformitate cu prevederile: art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se reorganizează Comisia Tehnico-Economică a 
Consiliului Judeţean Covasna în componenţa nominală şi pe 
funcţii prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 159/2007 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 32/2002 privind constituirea Comisiei 
Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2006, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele nominalizate în anexă. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 98/2008 
 

COMISIA TEH�ICO-ECO�OMICĂ A CO�SILIULUI JUDEŢEA� COVAS�A 
 

Preşedinte: DEMETER JÁNOS -Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna; 
Vicepreşedinte: BÍRÓ DÓNÁT -Arhitectul şef al judeţului; 

Secretar: MARINCEA GABRIELA LILIANA -Consilier-Compartimentul relaţii interinstituţionale; 
Membri: RITI RAUL OLIVER -Şef serviciu-Serviciul urbanism şi GIS; 

 FERENCZ LUDOVIC -Director executiv-Direcţia Economică; 
 JÁNOSI ZSOLT -Consilier-Compartimentul control urbanism; 
 FEJÉR ALEXANDRU -Director-S.C. Gospodăria Comunală SA; 
 MOLDOVEANU GAŞCU IOAN -Director-S.C. Electrica SA, filiala Sfântu Gheorghe; 
 HOBINCU ZOLTÁN-ALBERT -Director executiv-Agenţia pentru Protecţia Mediului Sfântu Gheorghe;  
 SUMBASACU G. ORESTE -Director-Sistemul de Gospodărire a Apelor Sfântu Gheorghe; 
 ŞIMONCA LIVIU -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna;  
 VRÂNCEANU CIPRIAN  -Director-S.C. Romtelecom SA Sfântu Gheorghe; 
 NEAGU CONSTANTIN -şef sector-S.C. Distrigaz Sud SA, sucursala Braşov. 

 
 

HOTĂRÂREA �r. 99/2008 
 

privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă 

Consiliul Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, pentru reorganizarea 
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean 
Covasna, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului precum şi rapoartele de avizare 
întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 
350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) 
lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se reorganizează Comisia Tehnică de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul 
Judeţean Covasna în componenţa nominală şi pe funcţii 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 156/2007 
privind reorganizarea Comisei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul 
Judeţean Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele nominalizate în anexă. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 99/2008 
 

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

Preşedinte: TAMÁS Sándor-preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
Vicepreşedinte: Demeter János-vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
Secretar: Bíró Dónát-arhitect şef al judeţului 
Membrii: 

Albert Álmos - preşedinte Comisia nr. III al Consiliului Judeţean Covasna 
Zărnescu Gheorghe - secretar Comisia nr. III al Consiliului Judeţean Covasna 
Tóth Birtan Csaba - membru Comisia nr. III al Consiliului Judeţean Covasna 
Bartha Sándor - membru Comisia nr. III al Consiliului Judeţean Covasna 
Szilágyi Sándor Róbert - membru Comisia nr. III al Consiliului Judeţean Covasna  
Király Sándor - referent de specialitate-DDT 
Riti Oliver Raul - şef serviciu Urbanism şi GIS-DDT 
Ferencz Lajos � director executiv-Direcţia Economică 
Föcze Irén � referent superior-Serviciul Urbanism şi GIS-DDT 
Hobincu Albert Zoltán � director-Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ursache Felician - director-Of. de Cadastru şi Publ. Imobiliară Jud. Covasna 
Kádár Zoltán - ROMTELECOM-Telecomunicaţii Sf. Gheorghe 
Gherman Alina - medic-Autoritatea de Sănătate Publică Judeţul Covasna 
Marin 0icolae Gheorghe - director-Direcţia de Adm. a Drumurilor Judeţene  
Szász Jenő - consilier superior-DDT 
Stoican Sorin - director Secţia Drumuri Naţionale 
Hlavathy Izabella �  (Asztalos István)-consilier Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Jud. Covasna 
Stoenescu Silviu - comisar-şef de poliţie-Insp. de Poliţie Jud. Covasna 
Sumbasacu G. Oreste �  (Kovacs Ödön sau Grubisics Elisabeta) director-RA „Apele Române„-SGA Sf. Gheorghe 
Carnaru Radu  - inginer şef distribuţie SC ”ELECTRICA” SA-SDFEE Sf. Gheorghe 
Lt. col. Sonea Costică - Inspectoratul pt. situaţii de urgenţă „Mihai Viteazul”al Judeţului Covasna-pe linie de securitate la incendiu 
Constantin 0eagu �  şef sector de distribuţie Gaze Naturale Covasna 
sg. maj. Ilyés Rudolf - Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna-pe linie de Protecţie Civilă 
Pandele Dan - şef inspecţie-Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Covasna. 

 

 
HOTĂRÂREA �r. 100/2008 

 

privind unele reglementări ale serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate şi speciale 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 
reglementarea activităţii de transport public judeţean, văzând 
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului 
precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere 
dispoziţiile: art. 17 alin. (1) lit. „b”, „h”, „m”, alin. (2) art. 18 
alin. (1) lit. „b” şi art. 23 alin. (1) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, art. 10 alin. (1) art. 19 şi art. 
54 lit. „b” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul 
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru 
de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor 
de transport public local aprobat prin Ordinul Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007, Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane aprobate prin 
Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007, 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public 
local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 
public local aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 
972/2007, art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 13 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârile Comisiei 
paritare nr. 1/2008 şi 2/2008 privind lista traseelor care au fost 
atribuite în şedinţele de atribuire din data de 30.04.2008 şi 
30.05.2008 şi atribuirea acestora în gestiune delegată 
transportatorilor declaraţi câştigători, în baza prevederilor art. 

91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul 
Covasna, pentru perioada 2008-2011, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în 
judeţul Covasna, pentru perioada 2008-2011, conform anexei 
nr. 2. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi 
curse regulate speciale în judeţul Covasna, potrivit anexei nr. 3. 

Art.4. (1) Se aprobă lista cu traseele cuprinse în Programul 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe 
perioada 2008-2011, care au fost atribuite de Comisia paritară 
în şedinţele de atribuire din data de 30.04.2008 şi 30.05.2008, 
conform anexei nr. 4. 

(2) Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe 
traseele atribuite conform alin. (1), prin contract de delegare de 
gestiune. 

Art.5. Se aprobă modelul contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate conform anexei nr. 5. 

Art.6. Se stabilesc tarifele de călătorie pe care le vor utiliza 
operatorii de transport pentru serviciile de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate conform anexei nr. 6. 

Art.7. (1) Se stabilesc următoarele tarife pentru eliberarea 
autorizaţiilor şi acordarea licenţelor de transport de persoane 
prin curse regulate speciale: 

a) eliberarea autorizaţiei de transport -300 lei; 
b) modificarea autorizaţiei de transport la cererea 

operatorului - 200 lei; 
c) prelungirea termenului autorizaţiei de transport - 200 

lei; 
d) eliberarea de copii conforme după autorizaţia de 

transport - 250 lei/buc.; 
e) eliberarea licenţei de traseu (conform contractului, dar 
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nu mai mult de 3 ani) - 300 lei; 
f) eliberarea de copii conforme după licenţele de traseu - 

200 lei/buc; 
g) eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu, a copiilor 

conforme după autorizaţie, ocazionată de pierdere, sustragere 
sau deteriorare - 100 lei/buc.; 

h) cerere pentru acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiei 
de transport - 1 lei/buc. 

(2) Tarifele prevăzute la art. 1 se aplică începând cu data 
obţinerii autorizaţiei de funcţionare a autorităţii de autorizare 
din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.  

Art.8. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

�otă: Anexele nr. 1 şi 5 au fost comunicate celor interesaţi şi se pot studia la 
Compartimentul administraţiei publică şi coordonarea activităţii consiliilor 
locale. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 100/2008 
REGULAME�T 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Covasna 
 

CAPITOLUL I. 
Dispoziţii generale 

 

Art.1. (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale este elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 17 alin. (1) lit. „l”, art. 20 alin. (5) lit. „b”, alin. (6) şi (7) din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, ale Ordinului ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale Ordinului 
ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local; ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 
207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, precum şi cu cele ale 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturilor rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările 
ulterioare.  

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale, denumit în continuare, Serviciul. 

Art.2. (1) Serviciul asigură transportul public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de 
transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi 
studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic 
la şi de la locul de muncă. 

(2) Serviciul se efectuează, între localităţile judeţului Covasna, de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care deţin licenţe de traseu 
valabile. 

Art.3. Serviciul se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii: 
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;  
b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa transportului public judeţean;  
c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public judeţean;  
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale judeţului Covasna;  
e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a judeţului Covasna;  
f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitate sau executare a serviciului de transport public judeţean;  
g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe 

de asigurări;  
h) asigurarea executării unui transport public judeţean suportabil, în ceea ce priveşte tariful de transport;  
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în 

continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport;  
 j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport;  
k) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;  
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul 

judeţului Covasna, prin servicii de calitate;  
m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;  
n) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport, precum şi ale utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor judeţene, 

privind transportul public local precum şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.  
Art. 4. Organizarea şi funcţionarea serviciului are ca obiective:  

a) asigurarea competiţiei dintre operatori şi deschiderea pieţei; 
b) creşterea calităţii şi eficienţei serviciului; 
c) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea tarifelor;  
d) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului. 

Art.5. În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:  
1. 

� � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea 

persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite efectuate în cadrul serviciului;  
2. 

� � � � � � � �
 autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe 

scaune şi în picioare, şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 
3. 

� � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � 
 � 
 � � � � � � � � 
 � � 

 – document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

4. 
� � � � 
 � � � � � � � 
 � � � � �

– documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiţiile legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile 
de onorabilitate, capacitate financiară şi competenta profesională, aceasta având acces la transportul rutier public; 

5. 
� � � � � � � 
 � � � 	 
 � � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � �

 - documentul eliberat în baza licenţei de transport de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier; 

6. 
� � � � 
 � � � � � � � � � �

 – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public de persoane prin curse regulate speciale în 
trafic naţional pe un anumit traseu, conform programului de transport; 

7. 
� � � � � � � 
 � � � 	 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � �

- documentul eliberat în baza licenţei de traseu, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere utilizate de operatorul 
de transport la operaţiuni de transport rutier, având calitatea de copie a licenţei de traseu; 

8. 
� � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � �

 – documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de 
circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort; 

9. 
� � � � � � 
 
 � � � � 	 
 � � 
 �

 persoana fizică care are calitate de manager al activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă 
profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului; 

10. 
� � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � �

– orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, 
deţinătoare a unei licenţe de transport şi care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere; 
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11. 
� � � � � � � � � � � � � 
 � parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;  
12. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 �
– serviciul de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură 

doar transportul anumitor categorii determinate de persoane; 
13. 

� � � 
 � � � � � � � � � � �
– operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un autovehicul pe un drum deschis circulaţiei publice; 

14. 
� � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 


 – transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ; 
15. 

� � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � �
punctul utilizat pe traseul serviciului, pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate; nu pot fi staţiile publice, dar 

trebuie să se asigure condiţii minime de siguranţă, pentru persoanele transportate; 
16. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
– persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe 

de circulaţie prestabilite. 
17. 

� � � � � � 	 � � � � � � � � � � � �
– documentul utilizat în transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, care conţine în principal informaţii 

privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii; 
Art.6. Consiliul Judeţean Covasna, prin Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean, are următoarele atribuţii 

cu privire la serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale: 
- coordonează întreaga activitate legată de efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
- evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate cerinţele de transport public judeţean; 
- stabileşte traseele principale şi secundare, precum sş autogările şi staţiile publice aferente acestora; 
- stabileşte modalitatea de atribuire a gestiunii pentru exercitarea serviciului de transport public judeţean; 
- actualizează periodic programul de transport public judeţean şi-l corelează cu programul de transport interjudeţean; 
- actualizează (în perioada de valabilitate) programul de transport judeţean în funcţie de solicitările utilizatorilor şi ale operatorilor de transport, cu 

aprobarea consiliului judeţean prin: prelungirea traseelor existente, introducerea de noi trasee, modificarea numărului de curse, modificarea graficelor de circulaţie, 
introducerea de staţii sau eliminarea de staţii, dacă este cazul; 

- întocmeşte regulamentul pentru efectuarea transportului public local, precum şi caietul de sarcini al serviciului de transport public local; 
- verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport notifică Consiliul Judeţean Covasna despre înlocuirea unui autovehicul 

cu care au obţinut licenţe de traseu; 
- solicită motivat Agenţiei ARR Covasna, retragerea licenţei de traseu, pentru săvârşirea unor abateri repetate de câtre operatorii de transport care 

efectuează transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile prevăzute de lege; 
- consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public 

judeţean şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu; 
- coordonează întreaga activitate legată de efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public 

local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (Legea 92/2007, Art.45,8-9); 
- acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice comunale, orăşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în realizarea sarcinilor ce le 

revin în ceea ce priveşte transportul public local; 
- convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor 

deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 
- are dreptul, în calitate de autoritate, să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport, în condiţiile legii; 
- propune consiliului judeţean tarifele aferente eliberării autorizărilor de transport şi licenţelor de traseu; 
- eliberează licenţe de traseu pentru transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale si autorizaţii de transport pentru serviciile de 

transport public de mărfuri în regim contractual si în regim de taxe. 
CAPITOLUL II. 

Efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 

SECŢIU�EA 1 
Condiţiile efectuării serviciului 

 

Art.7. (1) Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu 
eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, prin dispoziţie, la propunerea Biroului Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport 
Public Judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, cu avizul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. 

(2) Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un 
beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul 
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă. 

Art.8. Serviciul se efectuează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe 
de transport şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de Consiliul Judeţean Covasna, în conformitate cu normele în vigoare. 

Art.9. Activitatea Serviciului trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: 
a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul Covasna, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de 

circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;  
b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;  
c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;  
d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în 

conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceştia;  
e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile. 

 

SECŢIU�EA a-2-a 
Acordarea licenţelor de traseu 

 

Art.10. (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier 
va depune la registratura Consiliului Judeţean Covasna, un dosar care va cuprinde:  

a) cererea;  
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;  
c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;  
d) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de 

intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă 
persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;  

e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, 
respectiv programul de intrare/ieşire din schimb;  

f)  tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.  
(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. „e” se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulţi beneficiari, dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  
a) graficul de circulaţie propus este identic pentru toţi beneficiarii transportului şi este aprobat de toţi beneficiarii transportului;  
b) programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb este identic pentru toţi beneficiarii transportului;  
c) beneficiarii transportului îşi desfăşoară activitatea în acelaşi perimetru sau într-un perimetru învecinat şi sunt în relaţii comerciale directe ori indirecte, 

care justifică necesitatea corelării şi optimizării transportului angajaţilor;  
d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite transportul angajaţilor nominalizaţi de toţi beneficiarii 

transportului. 
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Art.11. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public 
Judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea 
serviciului pe acel traseu, să se dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice, în scris, refuzul motivat, după caz.  

(2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentaţiei prevăzute la art. 10, pentru completări, corecturi şi clarificări, Biroul Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean poate solicita (în scris) operatorului de transport rutier depunerea acestora. 

(3) În cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea adresei de solicitare a completărilor prevăzute la alin. (2), operatorul de transport rutier nu depune 
documentaţia corespunzătoare prezentului regulament, inclusiv completările solicitate, Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport 
Public Judeţean va respinge solicitarea respectivă şi va comunica această decizie operatorului. 

Art.12. În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, Biroul Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 11 alin. (2): 

a) convocarea, la sediul Consiliului Judeţean Covasna a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele 
puse la dispoziţie; 

b) verificarea, la faţa locului, a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant. 
Art.13. Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean întocmeşte un raport de specialitate care include 

propunerea justificată de acordare a licenţei de traseu, sau după caz, de respingere a solicitării, pe care îl înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, în 
termen de maximum 10 zile de la data: 

a) înregistrării documentaţiei, dacă aceasta este completă; 
b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor de la art. 11 alin. (2), dacă documentaţia este corespunzătoare; 
c) finalizarea procedurii prevăzute la art. 12. 

Art.14. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna emite dispoziţia corespunzătoare de acordare a licenţei de traseu, sau după caz, de respingere a solicitării, în 
termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate. 

Art.15. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind acordarea licenţei de traseu se transmite solicitantului, în maximum 5 zile de la data 
emiterii, însoţită de: 

a) licenţa de traseu; 
b) caietul de sarcini al licenţei de traseu.  

Art.16. În cazul în care Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean propune respingerea acordării licenţei de 
traseu, se transmite solicitantului: 

a) dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind respingerea cererii de acordare a licenţei de traseu;  
b) motivele refuzului de acordare a licenţei de traseu. 

Art.17. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, prin care se acordă sau se respinge acordarea licenţei de traseu poate fi atacată de persoanele 
interesate, la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.18. (1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după 
prezentarea avizelor eliberate de compartimentele specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru 
urcarea/coborârea persoanelor transportate.  

(2) Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele 
decât staţiile publice şi trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate.  

(3) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat 
transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.  

(4) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul regulament.  
(5) Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.  
(6) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:  

a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;  
b) orele de plecare, respectiv de sosire;  
c) zilele în care se efectuează transporturile;  
d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.  

(7) Modelul caietului de sarcini al licenţei de traseu este prevăzut în Anexa nr.7 la prezentul regulament.  
(8) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.  
(9) Licenţa de traseu şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport rutier, nu pot fi utilizate de către alte persoane fizice sau juridice, 

pentru a executa cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public. 
Art.19. Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean, va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe 

de traseu în următoarele condiţii:  
a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, 

conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;  
b) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a-d, 

precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel 
vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.  

Art.20. Retragerea licenţei de traseu se face de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prin dispoziţie, la propunerea Biroului Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Transport Public Judeţean, în următoarele cazuri:  

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;  
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale 

regulamentului pentru efectuarea serviciului;  
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  
d) la retragerea licenţei de transport. 

Art.21. În cazul transportului judeţean de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în 
prezentul regulament şi în caietul de sarcini al serviciului.  

Art.22. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică Consiliului Judeţean Covasna, de către operatorul de transport rutier, în 
termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.  

(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea III-a. 
 

CAPITOLUL III. 
Drepturi şi obligaţii 

 

Art.23. Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale au următoarele drepturi: 
a) să încaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului, stabilită, în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între 

aceştia; 
b) să presteze serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale privind contractul de transport încheiat între beneficiarul 

transportului şi operatorul de transport. 
c) să utilizeze gratuit pentru circulaţie infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia. 

Art.24. (1) Operatorii de transport rutier au următoarele obligaţii: 
a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport public de persoane prin curse regulate speciale; 
b) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 
c) să efectueze serviciul conform prevederilor graficului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort ; 
d) să asigure continuitatea serviciului; 
e) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările; 
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(2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:  
a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul şi operatorul de transport rutier; 
b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport; 
c) licenţa de traseu eliberată de emitentul licenţei; 
d) copia conformă a licenţei de transport; 
e) alte documente prevăzute de legile în vigoare. 

Art.25. Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri: 
a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice a autobuzelor; 
b) să utilizeze autovehicule a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător; 
c) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de circulaţie, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată respecta prevederile 

legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus.  
Art.26. Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor condiţii:  

a) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport; 
b) să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul 

serviciului;  
c) îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate se face în staţii stabilite special, altele decât staţiile publice, în locul unde îşi desfăşoară activitatea sau 

la domiciliu/reşedinţă;  
d) să oprească în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie stabilit de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier, fără a 

opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în programul de circulaţie; 
e) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare. 

Art.27. Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului, persoane fizice sau juridice. 
Art.28. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 

a) să beneficieze de serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
b) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
c) să sesizeze Consiliului Judeţean Covasna orice deficienţe constatate în efectuarea serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora. 

Art.29. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente stabilite prin lege; 
b) să achite costul transportului efectuat; 
c) să aibă un comportament civilizat. 

CAPITOLUL IV. 
Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art.30. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii nr. 
92/2007 a serviciilor de transport public local, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.  

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 5.000 lei, fapta operatorilor economici care execută transport public judeţean prin 
curse regulate speciale, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, şi care nu obţin licenţa de traseu, în condiţiile Legii nr. 92/2007. 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, fapta persoanelor fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de 
persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc 
prejudicii mijloacelor de transport. 

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au inscripţionat în mod corespunzător 
mijloacele de transport folosite pentru transportul în cont propriu. 

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte: 
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control 

documentele corespunzătoare; 
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor. 

(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi, pentru 
următoarele fapte: 

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale lit. d) a alin. (4) privind condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin 
curse regulate speciale; 

b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii; 
c) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată; 
d) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor şi caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local; 
e) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public 

local; 
f) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitimaţiilor de călătorie; 
g) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt 

operator de transport sau transportator autorizat. 
(7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2)-(7) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, 

de către primarul general al municipiului Bucureşti, de către preşedinţii consiliilor judeţene şi de către persoanele împuternicite de aceştia, după caz. 
(8) Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele 
care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale. 

Art.31. Contravenţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2)-(7) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28 din Legea nr. 
92/2007. 

 
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 100/2008 

CAIET DE SARCI�I  
al serviciilor de transport public judeţean prin curse regulate şi curse regulate speciale, în judeţul Covasna 

 

CAPITOLUL I. 
Obiectul caietului de sarcini 

 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi prin curse 
regulate speciale, în judeţul Covasna , stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Art.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse 
regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Art.3. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi 
siguranţă în exploatare. 

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, în judeţul Covasna . 
 

CAPITOLUL II. 
Cerinţe organizatorice minimale 

 

Art.4. Operatorii serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, în judeţul Covasna vor asigura: 
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a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa 
circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; 

b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni 
ale acestora; 

c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 
periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 
f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; 
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu 

funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat; 
l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii; 
m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 
n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a 

serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local; 
o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale sau consiliul judeţean, după caz, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile 

necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local; 
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
q) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în 

programul de circulaţie. 
CAPITOLUL III. 

Sistemul de transport public judeţean de persoane 
 

Art.5. Operatorul de transport are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
aria administrativ-teritorială a judeţului Covasna. 

Art.6. Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Covasna, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, 
capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare. 

Art.7. În vederea realizării unui sistem de transport public judeţean de persoane care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei 
rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului 
de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii 
de vizibilitate scăzută; 

2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a 
reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind 
transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

3. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale; 
4. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu 

indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 
5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului 

abonamentului; 
6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care 

beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 
7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
8. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
9. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările 

acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 
10. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu 

carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, 
prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

11. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune; 
12. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
13. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 
14. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale; 
15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările 

legale în vigoare; 
16. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport; 
17. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 
18. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă 

majoră; 
19. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 
20. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 
21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 
22. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
23. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului; 
24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz 

de necesitate; 
25. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; 
26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
27. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei 

în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului judeţean Covasna 
28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea 

acestora; 
29. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 
30. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; 
31. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de 
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normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
32. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 

 
Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 100/2008  

Lista 
operatorilor de transport desemnaţi câştigători ai traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane 

pentru curse regulate pe perioada 01.07.2008-30.06.2011 în urma licitaţiei electronice din data de 30.04.2008 şi 30.05.2008 
 

�r. 
crt. 

Denumire traseu Denumire operatori de transport 

1. 

Traseu 1: Sfântu Gheorghe-Arcuş (8 km) 
Traseu 7: Sfântu Gheorghe-Valea Crişului-Calnic (17 km) 
Traseu 13: Valea Mare-Boroşneu Mare-Sfântu Gheorghe (27 km) 
Traseu 14: Zagon-Boroşneu Mare-Sfântu Gheorghe (30km) 
Traseu 16: Bixad-Olteni-Sfântu Gheorghe (31 km) 

SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 

2. 
Traseu 2: Sfântu Gheorghe-Zoltan-Angheluş (20 km) 
Traseu 3: Sfântu Gheorghe-Ilieni-Dobolii de Jos (15 km) 

ILMA IMPORT-EXPORT S.R.L. 

3. Traseu 5: Sfântu Gheorghe-Cernat-Târgu Secuiesc (35 km) LA CODREANU SERVICII PUBLICE S.R.L. 

4. 

Traseu 6: Sfântu Gheorghe-Moacşa-Dalnic (21 km) 
Traseu 8: Sfântu Gheorghe-Araci-Băţanii Mari (64 km) 
Traseu 9: Sfântu Gheorghe-Covasna-Zagon-Sfântu Gheorghe (75 km) 
Traseu 11: Zagon-Covasna-Sfântu Gheorghe (45 km) 
Traseu 15: Filia-Malnaş-Sfântu Gheorghe (61 km) 

CAPITALY COMSERV S.R.L. 

5. Traseu 10: Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-Breţcu (51 km) PRODUCTIE TIMOFTE S.R.L. 

6. 
Traseu 12: Leţ-Ţufalău-Sfântu Gheorghe (26 km)  
Traseu 24: Aita Medie-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (45 km) 

PRESTĂRI DE SERVICII ŞI TRANSPORT GERENDI S.R.L. 

7. 
Traseu 17: Filia-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (65 km) 
Traseu 18: Doboşeni-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (66 km) 

TRANSPORT KOLUMBAN S.R.L. 

8. 
Traseu 19: Întorsura Buzăului-Ozun-Sfântu Gheorghe (45 km) 
Traseu 50: Întorsura Buzăului-Sita Buzăului-Crasna (16 km) 

MASSAFRA TRANS S.R.L. 

9. 
Traseu 21: Sîntionlunca-Ozun-Sfântu Gheorghe (16 km) 
Traseu 22: Covasna-Brateş-Sfântu Gheorghe (31 km) 

ECOSIL S.R.L. 

10. 
Traseu 25: Baraolt-Tălişoara-Vârghiş (8 km) 
Traseu 26: Baraolt-Tălişoara-Filia (11 km)  
Traseu 27: Herculian-Băţanii Mici-Baraolt (12 km) 

TRANSLOC S.A. 

11. 

Traseu 32: Târgu Secuiesc-Tinoasa-Ojdula (16 km) 
Traseu 33: Mereni-Poian-Târgu Secuiesc (22 km) 
Traseu 34: Târgu Secuiesc-Sânzâieni-Petriceni (12 km) 
Traseu 35: Târgu Secuiesc-Sânzâieni-Valea Seacă (12 km)  
Traseu 36: Târgu Secuiesc-Catalina-Mărcuşa (16 km) 
Traseu 37: Ghelinţa-Catalina-Târgu Secuiesc (14 km) 
Traseu 38: Harale-Ghelinţa-Târgu Secuiesc (14 km) 
Traseu 39: Mărtănuş-Breţcu-Târgu Secuiesc (22 km) 
Traseu 40: Târgu Secuiesc-Lunga-Lemnia (16 km) 
Traseu 43: Turia-Târgu Secuiesc (13 km) 
Traseu 46: Covasna-Zăbala-Târgu Secuiesc (20 km) 
Traseu 30: Hilib-Tinoasa-Târgu Secuiesc (13 km) 
Traseu 41: Târgu Secuiesc-Panorama Sf. Ana (32 km) 
Traseu 31: Cernatul de Sus-Cernat-Târgu Secuiesc (15 km) 

RO D TRANSPORT S.R.L. 

12. 
Traseu 47: Covasna-Păpăuţi-Zagon (18 km) 
Traseu 48: Surcea-Zăbala-Covasna (14 km) 

MECENA S.R.L. 

13. 
Traseu 51: Întorsura Buzăului-Lădăuţi (7 km) 
Traseu 52: Barcani-Întorsura Buzăului(10 km) 

CONSILIUL LOCAL BARCANI 

 

Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 100/2008 
Tarifele 

utilizate de operatorii de transport începând cu data de 01.08.2008 
 

�r. 
crt. 

�r. 
traseu 

Denumire traseu/km 
Tarif 
(LEI) 

Operatorul de transport  

01 001 Sfântu Gheorghe-Arcuş (8 km) 3,32 SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 
02 007 Sfântu Gheorghe-Valea Crişului-Calnic (17 km) 4,47 SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 

03 013 
Valea Mare-Boroşneu Mare-Sf.ântu Gheorghe (27 
km) 

5,04 SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 

04 014 Zagon-Boroşneu Mare-Sfântu Gheorghe (30 km) 5,06 SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 
05 016 Bixad-Olteni-Sfântu Gheorghe (31 km) 5,11 SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI S.R.L. 
06 002 Sfântu Gheorghe-Zoltan -Angheluş (20 km) 4,50 ILMA IMPORT-EXPORT S.R.L. 
07 003 Sfântu Gheorghe-Ilieni-Dobolii de Jos (15 km) 4,00 ILMA IMPORT-EXPORT S.R.L. 
08 005 Sfântu Gheorghe-Cernat-Târgu Secuiesc (35 km) 5,00 LA CODREANU SERVICII PUBLICE S.R.L. 
09 006 Sfântu Gheorghe-Moacşa-Dalnic (21 km) 5,00 CAPITALY COMSERV S.R.L. 
10 008 Sfântu Gheorghe-Araci-Băţanii Mari (64 km) 9,00 CAPITALY COMSERV S.R.L. 

11 009 
Sfântu Gheorghe-Covasna-Zagon-Sfântu Gheorghe 
(75 km) 

5,00 CAPITALY COMSERV S.R.L. 

12 011 Zagon-Covasna-Sfântu Gheorghe (45 km) 5,00 CAPITALY COMSERV S.R.L. 
13 015 Filia-Malnaş-Sfântu Gheorghe (61 km) 8,00 CAPITALY COMSERV S.R.L. 
14 010 Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-Breţcu (51 km) 9,00 PRODUCTIE TIMOFTE S.R.L. 
15 012 Leţ-Ţufalău-Sfântu Gheorghe (26 km)  7,74 PRESTĂRI DE SERVICII ŞI TRANSPORT GERENDI S.R.L. 
16 024 Aita Medie-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (45 km) 9,22 PRESTĂRI DE SERVICII ŞI TRANSPORT GERENDI S.R.L. 
17 017 Filia-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (65 km) 11,82 TRANSPORT KOLUMBAN S.R.L. 
18 018 Doboşeni-Vâlcele-Sfântu Gheorghe (66 km) 11,82 TRANSPORT KOLUMBAN S.R.L. 
19 019 Întorsura Buzăului-Ozun-Sfântu Gheorghe (45 km) 9,00 MASSAFRA TRANS S.R.L. 
20 050 Întorsura Buzăului-Sita Buzăului-Crasna (16 km) 4,00 MASSAFRA TRANS S.R.L. 
21 021 Sîntionlunca-Ozun-Sfântu Gheorghe (16 km) 4,00 ECOSIL S.R.L. 
22 022 Covasna-Brateş-Sfântu Gheorghe (31 km) 6,00 ECOSIL S.R.L. 
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�r. 
crt. 

�r. 
traseu 

Denumire traseu/km 
Tarif 
(LEI) 

Operatorul de transport  

23 025  Baraolt-Tălişoara-Vârghiş (8 km) 4,00 TRANSLOC S.A. 
24 026 Baraolt-Tălişoara-Filia (11 km) 4,20 TRANSLOC S.A. 
25 027 Herculian-Băţanii Mici-Baraolt (12 km) 4,20 TRANSLOC S.A. 
26 032 Târgu Secuiesc-Tinoasa-Ojdula (16 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
27 033 Mereni-Poian-Târgu Secuiesc (22 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
28 034 Târgu Secuiesc-Sânzâieni-Petriceni (12 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
29 035 Târgu Secuiesc-Sânzâieni-Valea Seacă (12 km)  5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
30 036 Târgu Secuiesc-Catalina-Mărcuşa (16 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
31 037 Ghelinţa-Catalina-Târgu Secuiesc (14 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
32 038 Harale-Ghelinţa-Târgu Secuiesc (14 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
33 039 Mărtănuş-Breţcu-Târgu Secuiesc (22 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
34 040 Târgu Secuiesc-Lunga-Lemnia (16 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
35 043 Turia-Târgu Secuiesc (13 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
36 046 Covasna-Zăbala-Târgu Secuiesc (20 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
37 030 Hilib-Tinoasa-Târgu Secuiesc (13 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
38 041 Târgu Secuiesc-Panorama Sf. Ana (32 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
39 031 Cernatul de Sus-Cernat-Târgu Secuiesc (15 km) 5,00 RO D TRANSPORT S.R.L. 
40 047 Covasna-Păpăuţi-Zagon (18 km) 5,05 MECENA S.R.L. 
41 048 Surcea-Zăbala-Covasna (14 km) 4,05 MECENA S.R.L. 

42 051 Întorsura Buzăului-Lădăuţi (7 km) 
Adulţi Copii 

CONSILIUL LOCAL BARCANI 
1,50 1,00 

43 052 Barcani-Întorsura Buzăului (10 km) 
Adulţi Copii 

CONSILIUL LOCAL BARCANI 
1,50 1,00 

 

�otă: Coloana Tarif (LEI) conţine tariful aferent distanţei dintre capetele de traseu. 

 
HOTĂRÂREA �r. 101/2008 

 

pentru completarea Programului de transport rutier 
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru 

perioada 2008-2011 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind reglementarea 
activităţii de transport public judeţean, văzând Raportul de 
specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului precum şi 
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere dispoziţiile art. 
17 lit. „c” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 97/2007 aprobate prin Ordinul ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, ţinând cont 
de cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 
6620/07.07.2008 prin care se solicită introducerea unei curse 
suplimentare pe traseul Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-
Breţcu şi retur, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Articol unic. Anexa nr. 2**-Programul de transport rutier 
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 
2008-2011, aprobat de Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de 
transport privind transportul de persoane prin curse regulate în 
trafic judeţean pentru perioada 2008-2011, aşa cum a fost 
modificată de Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
86/2008, se completează în sensul că se introduce o cursă 
suplimentară pe traseul Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-
Breţcu şi retur, cu următorul program:  

 

Traseu Plecare (ora) Sosire (ora) 
Sf. Gheorghe-Tg. Secuiesc 5:00 5:40 
Tg. Secuiesc-Breţcu 5:40 6:00 
Breţcu-Tg. Secuiesc 6:00 6:20 
Tg. Secuiesc-Sf. Gheorghe 6:20 7:00 
 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

HOTĂRÂREA �r. 102/2008 
 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 32/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Covasna, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind modificarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al judeţului Covasna, cu modificările ulterioare, văzând 
Raportul de specialitate al Serviciului administrativ-gospodăresc şi 
patrimoniu precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în 
vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în temeiul pct. II alin. 
(2) lit. „a” din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 32/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 94/2006, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, având 
următoarea componenţă nominală şi pe funcţii: 

 

Preşedinte: Tamás Sándor -Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
Membrii: Varga Zoltán -Secretar al judeţului Covasna 
 Ferencz Ludovic -Directorul executiv al Direcţiei Economice 
 Bíró Donát -Arhitect şef al judeţului 
 

Sztakics István Attila 
-Directorul executiv al Direcţiei Juridice 
şi Administraţie Publică 

” 
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Art.II. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 160/2007 
privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 32/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, cu 
modificările ulterioare. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA �r. 103/2008 

 

pentru aprobarea modelului legitimaţiei de consilier 
judeţean şi a semnului distinctiv de reprezentant ales de 

consilier judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de aprobare a modelului legitimaţiei de consilier judeţean şi a 
semnului distinctiv de reprezentant ales de consilier judeţean, 
având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
articolul 8, alin. (1)-(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; lit. 
„E” pct. 4 din anexa nr. 2 şi lit. „F” din anexa nr. 3 la H.G. nr. 
282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 
locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora, 
ţinând cont de: H. G. nr. 925/2007 privind aprobarea stemei 

judeţului Covasna, Statutul judeţului Covasna, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, articolul 30 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, 
republicată, art. 1 alin. (2) lit. „e” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare propunerile făcute în plenul şedinţei 
privind forma bilingvă-română şi maghiară-a textului 
legitimaţiei şi a insignei; în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” şi 
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modelul legitimaţiei de consilier judeţean, 
potrivit dimensiunilor şi inscripţionărilor cuprinse în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă semnul distinctiv de reprezentant ales de 
consilier judeţean, potrivit dimensiunilor şi inscripţionărilor 
cuprinse în anexa nr. 2. 

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

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 
Direcţia Economică şi Serviciul Administrativ Gospodăresc şi 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 103/2008 
 

MODELUL LEGITIMAŢIEI DE CO�SILIER JUDEŢEA� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere sunt de tip “Arial”, iar în cazul datelor privind 

numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi perioada de valabilitate sunt de tip “Arial italic”, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentate 
în model. 

2. Legitimaţia va avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
3. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimaţiei va fi:  

- carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, 
- legitimaţia va fi prinsă într-o copertă de culoare albastră pe care se afişează Stema României şi se înscrie cu litere aurii cu litere de tip “Arial”, următorul 

text: „ � � � � � � � � � � � ” 
B. 1. În cazul Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, în legitimaţie, în dreptul menţiunii privind „Calitatea” se va înscrie „PREŞEDINTE”. 

2. În cazul Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna, în legitimaţie, în dreptul menţiunii privind “Calitatea „ se poate menţiona şi calitatea de 
vicepreşedinte. 
C. Denumirile şi datele de pe legitimaţie vor fi înscrise în formă bilingvă-română şi maghiară. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 103/2008 
 

MODELUL SEM�ULUI DISTI�CTIV AL CO�SILIERULUI JUDEŢEA� 
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A. Semnul distinctiv este o insignă confecţionată din tombac, argintată, având un scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului 
României, denumirea autorităţii “CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA” şi calitatea alesului local “CONSILIER JUDEŢEAN”, respectiv stema judeţului 
Covasna aprobată prin H.G. nr. 925/2007. 

B. 1. În cazul Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, în insignă,în loc de sintagma „CONSILIER JUDEŢEAN” se va înscrie sintagma „PREŞEDINTE”. 
2. În cazul Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna, în insignă se poate menţiona şi calitatea de vicepreşedinte. 

C. Denumirea autorităţii şi calitatea alesului local de pe insignă vor fi înscrise în formă bilingvă- română şi maghiară. 

 
HOTĂRÂREA �r. 104/2008 

 

privind reorganizarea Complexului de servicii pentru copii 
cu Handicap Chilieni din structura organizatorică a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la 
proiectul de hotărâre privind reorganizarea Complexului de 
servicii pentru copii cu Handicap Chilieni din structura 
organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 
Rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, în 
conformitate cu prevederile: Legii nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului; Ordinului Secretarului de 
Stat al Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor 
Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările ulterioare, 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, 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, republicată, 
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2008 privind 
aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului pe anul 2008, Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 32/2008, privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2008, în baza art. 91 alin. 
(2) lit. „b” şi „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Complexului de servicii 
pentru copii cu Handicap Chilieni, structură organizatorică fără 
personalitate juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în următoarea structură: 

1. Complexul de servicii pentru copii cu Handicap 
Chilieni-centrul de coordonare; 

2. Centrul de reabilitare Chilieni prin comasarea 
Centrului de zi şi a Centrului de reabilitare; 

3. Centrul rezidenţial Chilieni (centru specializat 
pentru copii/tineri cu nevoi speciale). 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de reabilitare 
Chilieni reorganizat potrivit art. 1, conform anexei nr. 1. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
al Complexului de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni, 
compus din: 

a.) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Complexului de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni-
centrul de coordonare, conform anexei nr. 2. 

b.) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului 
de reabilitare Chilieni conform anexei nr. 3. 

c.) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului 
rezidenţial Chilieni (centru specializat pentru copii/tineri cu 
nevoi speciale), conform anexei nr. 4. 

Art.4. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Organigrama şi Statul de funcţii ale D.G.A.S.P.C 
Covasna se modifică în mod corespunzător. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

�otă: Anexele nr. 2-4 au fost comunicate celor interesaţi şi se pot studia la 
Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor 
locale. 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 104/2008 
STAT DE FU�CŢII 

în urma reorganizării Complexului de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni din structura organizatorică a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

�r. crt. Funcţia de execuţie �ivelul studiilor �r. posturi 
1. Psiholog S 1 
2. Psihopedagog S 1 
3. Kinetoterapeut S 1 
4. Asistent medical PL 1 
5. Educator de specialitate PL/M/G 8 

 
HOTĂRÂREA �r. 105/2008 

 

privind înfiinţarea Centrului de Primire în Regim de 
Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie, Tîrgu 

Secuiesc 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la proiectul 
de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Primire în Regim de 

Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie, Tîrgu Secuiesc, 
având în vedere: Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Rapoartele comisiilor de 
specialitate întocmite în acest sens, în conformitate cu 
prevederile: Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de 
asistenţă socială, Legii nr. 339/2007 privind promovarea 
aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, Hotărârii 
Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes 
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naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor 
vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale 
violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, cu 
modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 686/2005 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii fenomenului violenţei în familie, 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, republicată, 
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2007 privind 
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna la Programul de Interes Naţional 
„Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în 
parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii 
unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” în 
vederea înfiinţării unui centru de primire în regim de urgenţă 
destinat victimelor violenţei în familie, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 34/2008, Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 31/2008 privind aprobarea Strategiei 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe 
anul 2008, în baza art. 91 alin. (2) lit. „b” şi „c” şi în temeiul art. 
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de Primire în Regim 
de Urgenţă pentru victimele violenţei în familie-Tîrgu 
Secuiesc, fără personalitate juridică, în cadrul Complexului de 
servicii comunitare Tîrgu Secuiesc, cu sediul în mun. Tîrgu 
Secuiesc, str. Ady Endre nr. 13. 

Art.2. Activitatea Centrului de Primire în Regim de 
Urgenţă pentru victimele violenţei în familie Tîrgu Secuiesc va 
fi coordonată de şeful Centrului de coordonare din cadrul 
Complexului de servicii comunitare Tîrgu Secuiesc. 

Art.3. Asistenţa de specialitate a Centrului înfiinţat potrivit 
prezentei hotărâri va fi asigurată de personalul de specialitate 
din cadrul Centrului de Coordonare Tg. Secuiesc, iar pentru 
asigurarea îndrumării şi asistenţei beneficiarilor serviciilor 
oferite de Centru, se suplimentează numărul de personal al 
Complexului de servicii comunitare Tîrgu Secuiesc cu 2 
posturi de infirmier cu nivel de studii generale. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru victimele 
violenţei în familie, Tîrgu Secuiesc, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Organigrama şi Statul de funcţii ale D.G.A.S.P.C 
Covasna se modifică în mod corespunzător. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

�otă: Anexa la Hotărârea nr. 105/2008-Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru victimele violenţei 
în familie, Tîrgu Secuiesc-se poate studia la Compartimentul administraţie publică şi 
coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 

 
HOTĂRÂREA �r. 106/2008 

 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 
programele de interes naţional în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 
programele de interes naţional în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, văzând: 
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
având în vedere: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului; Hotărârea Guvernului nr. 
1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
a serviciilor sociale, Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 
privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2008 privind 
aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna pe anul 2008,  în baza art. 91 alin. 
(5) lit. „a”, pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în calitate de 
aplicant principal eligibil, la Programul PIN1/2008-„Închiderea 
instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea 
de căsuţe de tip familial şi apartamente”. 

(2) Contribuţia proprie la realizarea Proiectului menţionat la 
alin. (1), în sumă de 180.000 lei, reprezentând 10% din bugetul 
total al Proiectului, va fi suportată integral din bugetul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

(3) Consiliul Judeţean Covasna va asigura timp de 3 ani 
cheltuielile de funcţionare ale serviciilor înfiinţate. 

Art.2. (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în calitate de 
partener, la Programul PIN4/2008-„Perfecţionarea personalului 
care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”. 

(2) Participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna la Programul menţionat la alin. (1) 
se va realiza prin intermediul Fundaţiei HOLT România care 
are calitatea de aplicant principal eligibil. 

(3) Contribuţia proprie la realizarea Proiectului, a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
este reprezentată de asigurarea sălilor de curs în care se vor 
desfăşura cursurile de formare/perfecţionare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA �r. 107/2008 

 

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 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 
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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, 
Rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, în 
conformitate cu prevederile: Legii nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului; Ordinului Secretarului de 
Stat al Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor 
Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările ulterioare, 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, Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, Ordonanţei 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, 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, aprobată prin Legea 
nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului 
nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului didactic din învăţământ salarizat potrivit Legii 
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea nr. 220/2007, 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, 
republicată, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale judeţene şi locale, Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 104/2008 privind reorganizarea Complexului 
de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni din structura 
organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 105/2008 privind înfiinţarea Centrului de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie, Tîrgu 
Secuiesc, Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2008 
privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului pe anul 2008, în baza art. 91 alin. 
(2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Începând cu data de 01 august 2008, 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 Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2008, 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2008, 
referitor la modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 32/2008 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 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 107/2008 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 107/2008 
STATUL DE FU�CŢII 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

FU�CŢII PUBLICE 
 

�r. 
crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa 

Gradul 
profesional 

Treaptă de 
salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

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 1 
6.  Inspector I Asistent 2 
7.  Inspector I Asistent 2 
b. Compartiment de management de caz 
8.  Consilier I Superior 1 
9.  Inspector I Principal 1 
10.  Inspector I Asistent 1 
c. Serviciu rezidenţial 
11.  Inspector I Principal 1 
12.  Inspector I Asistent 2 
13.  Inspector I Asistent 3 
14.  Inspector I Asistent 3 
15.  Inspector I Asistent 3 
16.  Referent III Principal 1 
d. 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 1 
21.  Inspector I Asistent 2 
22.  Inspector I Asistent 1 
23.  Inspector I Asistent 2 
24.  Inspector I Asistent 3 
25.  Inspector I Debutant  
26.  Inspector I Debutant  
27.  Inspector I Debutant  
e. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
28. Şef serviciu Consilier I Principal 1 
29.  Inspector I Asistent 1 
30.  Inspector I Asistent 1 
31.  Inspector I Asistent 2 
32.  Inspector I Asistent 3 
33.  Inspector I Asistent 3 
34.  Referent III Superior 1 
35.  Referent III Superior 1 
f. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  
36.  Inspector I Superior 1 
37.  Referent III Superior 1 
38.  Referent III Principal 2 
g. Serviciul de evaluare complexă 
39.  Inspector I Superior 1 
h. Audit public intern 
40.  Auditor I Principal 2 
i. Compartiment contencios şi juridic 
41.  Consilier juridic I Principal 1 
42.  Consilier juridic I Asistent 1 
43.  Consilier juridic I Debutant  
j. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe 
44.  Inspector I Superior 1 
45.  Inspector I Principal 1 
46.  Inspector I Asistent 1 
47.  Inspector I Asistent 2 
48.  Inspector I Asistent 2 
k. Compartimentul pentru Managementul de proiecte 
49.  Consilier – Manager de proiecte I Superior 1 
50.  Consilier – Manager de proiecte I Principal 1 
51.  Consilier – Manager de proiecte I Asistent 1 
52.  Consilier – Manager de proiecte I Debutant  
l. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, O�G-uri, relaţii publice 
53.  Inspector I Principal 1 
54.  Referent de spec. II Asistent 1 
m. Serviciul economic, finanţe, contabilitate 
55. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
56.  Inspector I Debutant  
57.  Inspector I Asistent 3 
58.  Referent III Superior 1 
59.  Referent III Superior 1 
60.  Referent III Principal 1 
61.  Referent III Principal 1 
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�r. 
crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa 

Gradul 
profesional 

Treaptă de 
salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

62.  Referent III Principal 2 
n. Biroul resurse umane 
63. Şef birou Consilier I Principal 1 
64.  Consilier I Superior 1 
65.  Referent III Superior 1 
66.  Referent III Superior 1 
67.  Referent III Superior  1 
68.  Referent III Principal 1 
o. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice 
69.  Inspector I Superior 1 
70.  Inspector I Asistent 1 
71.  Inspector I Asistent 2 
72.  Referent de spec. II Superior 1 
73.  Referent III Principal 1 
p. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 
74. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
p.1. Compartiment pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi 
75.  Inspector I Principal 1 
76.  Referent de spec. II Asistent 1 
77.  Referent III Superior 1 
78.  Referent III Asistent 1 
p.2. Compartiment pentru persoane vârstnice şi persoane singure 
79.  Inspector I Principal 2 
80.  Inspector I Asistent 1 
81.  Inspector I Debutant  
p.3. Compartiment pentru persoane cu nevoi 
82.  Consilier I Superior  1 
83.  Inspector I Principal 1 
84.  Inspector I Debutant  
q. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
85.  Referent III Superior 1 
86.  Referent III Superior  1 
TOTAL 86 

 
 
 

PERSO�AL CO�TRACTUAL 
 

�r. 
crt. 

Funcţia �ivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională de execuţie de conducere 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 

87. Psiholog  S  
88. Psiholog  S  

b. Serviciu rezidenţial 
89. Psiholog  S  
90. Psiholog  S  

c. Serviciu de asistenţă maternală 
91. Psiholog  S  
92. Psihopedagog  S  

d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
93. Psiholog  S  
94. Psiholog  S  

e. Serviciul de evaluare complexă 
95. Psiholog  S  
96. Psihopedagog  S  
97. Medic primar  S  
98. Medic primar  S  

f. Serviciul administrativ 
99. Administrator Şef serviciu M I 
100. Referent  S/SSD IA 
101. Referent  S/SSD IA 
102. Referent  M IA 
103. Şofer  M/G  
104. Şofer  M/G  
105. Muncitor calif (intretinere)  M I 
106. Îngrijitor (curăţenie)  M I 

g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
107. Medic Primar Preşedinte S  

h. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
108 Asistent social Şef birou S  
108,5 Medic specialist  S  
109,5 Psiholog  S  
110,5 Psihopedagog  S  
111,5 Kinetoterapeut  S  
112,5 Pedagog de recuperare  PL  
113 Instructor de educaţie  M  

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 
113,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
114,5 Psiholog  S  
115,5 Educator – învăţător Şef casă PL I 
116,5 Educator Şef casă M Def. 
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�r. 
crt. 

Funcţia �ivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională de execuţie de conducere 

117,5 Educator de specialitate Şef casă M  
118,5 Educator de specialitate Şef casă PL  
119,5 Asistent medical  PL/M  

120,5-135,5 Educator de specialitate  PLM/G  
136,5 Referent  M IA 
137,5 Administrator  M I 
138,5 Şofer  M/G  
139,5 Muncitor calif (intreţinere)  M/G III 
140,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 
141,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 
142,5 Educator  M Def. 

143,5-145,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
146,5 Administrator  M II 
147,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G III 

148,5-149,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G V 
IV. a. Complex de Servicii comunitare Baraolt 

150,5 Inspector de specialitate/medic specialist Şef serviciu S IA 
151,5 Administrator  PL/M I 
152,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 
153,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
154 Şofer  M/G  

IV. b. Casa familială Baraolt 
155 Inspector de specialitate/Educator specializat Şef casă S/SSD  

156-159 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. c. Centru de zi Baraolt 

160-162 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. d. Centru de reabilitare Baraolt 

163 Psiholog  S  
164 Asistent medical principal  PL/M  

165-166 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt 

167-172 Educator de specialitate  PL/M/G  
173-174 Asistent medical principal  PL/M  

V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 
175 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 
176 Referent   M IA 
177 Administrator  M I 

178-193 Educator de specialitate  PL/M/G  
194 Asistent medical principal  PL/M  
195 Psiholog  S  
196 Îngrijitor curăţenie  M/G I 
197 Paznic  M/G I 
198 Muncitor calificat  M/G IV 
199 Muncitor calificat  M/G II 
200 Muncitor calificat  M/G II 
201 Muncitor calificat  M/G II 

202-204 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
205 Muncitor necalif. (îngrijitor)  M/G  
206 Muncitor necalificat   M/G  
207 Spălătoreasă  M/G  

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului 
208 Inspector de specialitate Şef centru S III 
209 Asistent medical  PL/M  

210-215 Educator de specialitate  PL/M/G  
216 Muncitor calif (bucătar)  M III 
217 Îngrijitor   M/G I 

VII. Complex de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni 
218 Inspector de specialitate/psiholog Şef centru S I 
218,5 Medic Specialist  S  
219,5 Asistent social  S  
220,5 Asistent medical  PL  
221.5 Administrator  M I 
222.5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
223 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

VII.a. Centru rezidenţial Chilieni 
224-229 Educator de specialitate  PL/M/G  

VII.b. Centru de reabilitare Chilieni 
230 Psiholog  S  
231 Psihopedagog  S  
232 Kinetoterapeut  S  
233 Asistent medical  PL  

234-241 Educator de specialitate  PL/M/G  
 

VIII. Complex de servicii comunitare Sf. Gheorghe 
242 Insp spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe 
243-245 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. b. Centru Maternal Sf. Gheorghe 
246-249 Educator de specialitate  PL/M/G  
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�r. 
crt. 

Funcţia �ivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională de execuţie de conducere 

250-251 Asistent medical principal  PL  
252 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 

VIII. c. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.1 
253 Inspector de specialitate/Referent  Şef casă S/M I/IA/IA 

254-257 Educator de specialitate  PL/M/G  
VIII. d. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.2 

258 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
259-262 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. e. Casa de tip familial Ilieni 
263 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

264-267 Educator de specialitate  PL/M/G  
IX. Asistenţi maternali profesionişti 

268-448 Asistent maternal profesionist  M/G  
X. Complex de servicii comunitare Tg. Secuiesc 

X. Centru de coordonare Tg. Secuiesc 
449 Insp.de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 

450-451 Asistent social  S  
452 Psiholog  S  
453 Consilier juridic  S  
454 Asistent medical  PL  
455 Administrator  M I 

456-457 Referent  M IA 
458 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 
459 Şofer  M/G  
460 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 
461 Muncitor calif   M/G III 

X. a. Casa de tip familial Cernat 1 
462 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

463-466 Educator de specialitate  PL/M  
X. a. Casa de tip familial Cernat 2 

467 Insp de specialit/Psiholog Şef casă S I/IA 
468-471 Educator de specialitate  PL/M  

X. b. Casa de tip familial Mereni 
472 Insp de specialit/Psiholog Şef casă S I/IA 

473-476 Educator de specialitate  PL/M  
X. c. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg. Secuiesc 

477-479 Educator de specialitate  PL/M/G  
X. d. Casa de tip familial Tinoasa 

480 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
481-486 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. e. Casa de tip familial Lunga 
487 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

488-493 Educator de specialitate  PL/M  
X. f. Casa de tip familial Tg. Secuiesc 

494 Insp de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
495-498 Educator de specialitate  PL/M  

X. g. Centru de Reabilitare Tg.Secuiesc 
499 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
500 Asistent social  S  
501 Psiholog  S  
502 Psihopedagog  S  
503 Logoped  S  
504 Kinetoterapeut  S  
505 Medic Specialist  S  

506-514 Educator de specialitate  PL/M  
X. h. Centru de zi pentru copilul neglijat Tg. Secuiesc 

515-517 Educator de specialitate  PL/M/G  
X. i. Centru de primire în Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie Tg. Secuiesc 

518-519 Infirmieră  PL/M/G  
X. j. Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg. Secuiesc 

519,5 Artterapeut  S  
520,5 Instructor de ergoterapie  M  

X. k. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc 
521,5 Insp de specialitate Şef centru S I/IA 

522,5-527,5 Educator de specialitate  M/G  
X. l. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  

528,5 Institutor I  S II 
529,5-532,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. m. Centru de servicii de Recuperare �euromotorie pt. persoane cu handicap a adultului Tg Secuiesc 
533 Medic Specialist  S  
534 Kinetoterapeut  S  
535 Asistent medical   PL  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale 
536 Psiholog principal Şef centru S  
537 Asistent social  S  
537,5 Psiholog principal  S  
538 Medic Primar  S  

539-543 Educator de specialitate  PL/M  
544 Administrator  M I 
545 Muncitor calif (bucătar)  M III 
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�r. 
crt. 

Funcţia �ivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională de execuţie de conducere 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
546 Asistent social/Inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 
547 Asistent social  S  
548 Psiholog  S  

549-551 Educator de specialitate  PL/M  
XIII. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vârstnice Lemnia 

552 Medic specialist Şef centru S  
553 Asistent social  S  
553,5 Referent  PL/M IA 

554,5-556,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
557,5-559,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

560,5 Muncitor calificat  M/G III 
561,5 Administrator  M I 

562,5-563,5 Paznic  M/G I 
564,5 Spălătoreasă  M/G  

XIII. a. Serviciu Socio- Medicale pt. persoane vârstnice Lemnia 
565,5 Kinetoterapeut  S  
566 Fizioterapeut  S  

567-570 Asistent medical  PL/M  
571-580 Soră medicală/infirmieră  M/G  

XIII. b. Cămin pt. persoane vârstnice Lemnia 
581 Asistent medical  PL/M  

582-586 Soră medicală/infirmieră  M/G  
TOTAL 586 

 
HOTĂRÂREA �r. 108/2008 

 

privind înfiinţarea Comisiei pentru elaborarea 
propunerilor privind utilizarea imobilelor din domeniul 

privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie  2008, analizând Expunerea de motive a 
domnului Bodó Lajos, consilier judeţean privind înfiinţarea 
Comisiei pentru elaborarea propunerilor privind utilizarea în 
condiţii de eficienţă maximă a unui imobil din domeniul privat 
al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 
având în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului 
Administrativ-Gospodăresc şi Patrimoniu, Rapoartele de 
avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, propunerile şi dezbaterile avute în cadrul plenului, 
rezultatul votului secret privind desemnarea celor cinci 
consilieri judeţeni care să facă parte din comisie, în baza art. 
119 şi următ. şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se înfiinţează Comisia pentru elaborarea propunerilor 
privind utilizarea imobilelor din domeniul privat al judeţului şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, denumită în 
continuare Comisie, având următoarea componenţă nominală: 

 
Bodó Lajos -consilier judeţean; 
Bagoly Miklós Levente -consilier judeţean; 
Farkas György -consilier judeţean; 
Bote Aurel -consilier judeţean; 
Jóos Ştefan Leontin -consilier judeţean; 
Ferencz Ludovic -Director executiv-Direcţia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate a 
Consiliului Judeţean Covasna; 

Sztakics István Attila Director executiv-Direcţia Juridică şi 
Administraţie Publică din cadrul 
aparatului de specialitate a Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 

Art.2. Atribuţia principală a Comisiei este elaborarea 
propunerilor privind utilizarea imobilelor din domeniul privat 
al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.3. (1) Comisia, în prima şedinţă, va alege dintre membrii 
săi preşedintele.  

(2) Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui şi 

lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi. Lucrările 
de secretariat ale Comisiei vor fi asigurate prin grija Serviciului 
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu care va pune la 
dispoziţia Comisiei toate actele şi documentele privind 
spaţiile/imobilele concesionate/date în folosinţă gratuită din 
domeniul privat al judeţului. 

Art.4. Elaborarea propunerilor se va face pe baza unui 
material întocmit de Comisie, luând în considerare toate 
elementele pe care la consideră necesare în urma analizării 
actelor/documentelor arătate alin.(2) al art. 3. 

Art.5. Materialul arătat la art. 4 va fi prezentat plenului 
Consiliului Judeţean Covasna în cel mult 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează membrii Comisiei şi Serviciul administrativ-
gospodăresc şi patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA �r. 109/2008 

 

privind desemnarea unor consilieri judeţeni în autoritatea 
teritorială de ordine publică 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea 
unor consilieri judeţeni în autoritatea teritorială de ordine 
publică, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică precum şi rapoartele de avizare ale 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Covasna, luând în considerare solicitarea Instituţiei Prefectului 
judeţului Covasna prin adresa nr. 7403/10.07.2008 înregistrată 
la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 6795/10.07.2008, în 
conformitate cu: art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, având în 
vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la 
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desemnarea unor consilieri în autoritatea teritorială de ordine 
publică, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 
temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se desemnează să facă parte din autoritatea de 
ordine publică următorii consilieri judeţeni: 

1. Kiss Tiberiu; 
2. Albert Álmos; 
3. Molnár Endre; 
4. Farkas György; 
5. Kulcsár Terza József-György; 
6. Calinic Sabin. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
HOTĂRÂREA �r. 110/2008 

 

privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din 
judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei 

�aţionale de Asigurări de Sănătate 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 
Henning László János,  privind desemnarea unui reprezentant 
al asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere: 
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice precum şi 
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna, prevederile art. 273, alin. (1) lit. 
„a” şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de rezultatul votului secret pentru desemnarea 
reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 
baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se revocă mandatul domnului Tóth Zoltán de 
reprezentant al asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
mandat acordat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 147/2007, ca urmare a pierderii calităţii de consilier 
judeţean, şi pe cale de consecinţă cu data prezentei hotărârea îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.2. Se desemnează doamna Benedek Eszter, consilier 
judeţean, ca reprezentant al asiguraţilor din judeţul Covasna în 
Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoana desemnată în art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA �r. 111/2008 
 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei 

de Asigurări de Sănătate Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa  ordinară din 
data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, Henning 
László János, privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al Casei de 
Asigurări de Sănătate Covasna, văzând Raportul de specialitate 
al Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare 
întocmite de  comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (1) lit. 
„a” şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere rezultatul votului secret pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în 
Consiliul de Administraţie a Casei de Asigurări de Sănătate a 
Judeţului Covasna, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 
art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se revocă mandatul domnului Şerban Valeriu de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna ca membru în 
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate 
Covasna, mandat acordat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 151/2006, ca urmare a pierderii calităţii de 
consilier judeţean, şi pe cale de consecinţă cu data prezentei 
hotărârea îşi pierde aplicabilitatea. 

Art.2. Se desemnează domnul Baka Mátyás, consilier judeţean, 
ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări 
de Sănătate Covasna. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoana desemnată la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
 

HOTĂRÂREA �r. 112/2008 
 

privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare 
şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de 
recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor 

de cult 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind reorganizarea 
şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-
ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar 
acordat unităţilor de cult, ţinând cont de Raportul Direcţiei 
Economice precum şi a rapoartelor comisiilor de specialitate, 
având în vedere: Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
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aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, 
cu modificările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 
130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 
a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului 
Bucuresti, cu modificările ulterioare, art. 91, alin. (5) lit. „a” 
pct. 1, 5 şi 6 şi lit. „b” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Covasna, făcută în plenul şedinţei, privind numărul membrilor 
comisiei, în sensul ca aceasta să fie un număr impar şi anume 7 
(şapte); rezultatul votului secret exprimat privind numirea 
persoanelor în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 
din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 
sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat 
unităţilor de cult, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se reorganizează Comisia de evaluare şi selecţionare 
a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-
ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar 
acordat unităţilor de cult, în următoarea componenţă nominală: 
 

Henning László-János vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna; 
Demeter László consilier judeţean; 
Tulit Attila consilier judeţean; 
Nagy Zoltán consilier judeţean; 
Solomon Ioan consilier judeţean; 
Vass Ştefan director executiv adjunct, Direcţia economică; 
Ördög-Gyárfás Lajos consilier superior, Direcţia economică. 

 

Art.2. (1) Comisia de evaluare şi selecţionare, în prima 
şedinţă, alege dintre membrii săi, prin vot dechis, un preşedinte. 

(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei. 
(3) Preşedintele va desemna dintre membrii Comisiei, după 

consultarea prealabilă a acestora, secretarul comisiei. 
(4) Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de 

imparţialitate. 
(5) Comisia hotărâşte prin votul majorităţii membrilor. 
Art.3. Comisia va funcţiona şi va respecta procedura 

evaluării şi a selecţionării, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 
legislaţiile speciale în domeniu. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 10/2005 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul 
acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 
sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat 
unităţilor de cult şi Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
17/2007 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 10/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale 
fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi 
proiecte culturale şi pot primi subvenţii de la bugetul judeţean. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează membrii comisiei şi Compartimentul învăţământ, 
cultură, sănătate, relaţii cu ONG-uri din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA �r. 113/2008 
 

privind reorganizarea Comisiei de selecţie a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean 
Covasna şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 
modului de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea selecţiei 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind reorganizarea 
Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea şi desfăşurarea selecţiei; având în vedere: Raportul 
de specialitate al Direcţiei Economice; avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna nr. II şi IV; 
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, 
publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 
1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
245/2001, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008; 
rezultatul votului secret exprimat privind numirea persoanelor în 
Comisia de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna şi în Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea şi desfăşurarea selecţiei, în baza art. 91 alin. (1) lit. 
„f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se reorganizează Comisia de selecţie a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare 
nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna, 
denumită în continuare Comisia de selecţie, în următoarea 
componenţă nominală: 

 

Demeter László consilier judeţean; 
Deák Gyula Levente director-Ansamblul de Dansuri ”Háromszék”; 
Szonda Szabolcs lector universitar-Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de limbi şi literaturi străine; 
Jánó Mihály muzeolog-Muzeul Naţional Secuiesc; 
Ördög-Gyárfás Lajos consilier superior-Consiliul Judeţean Covasna. 

 

Art.2. Se reorganizează Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea 
şi desfăşurarea selecţiei programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna denumită în continuare Comisia 
de contestaţie, în următoarea componenţă nominală: 
 

Tulit Attila consilier judeţean; 
Ferencz Ludovic director executiv-Consiliul Judeţean Covasna; 
Dimény Attila muzeolog-Muzeul Naţional Secuiesc; 
Benedek Márta Preşedintele Asociaţiei Bodvaly; 
Lázár Prezsmer Endre referent-Casa de cultură mun. Sf. Gheorghe. 
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Art.3. (1) Comisiile arătate la art. 1 şi 2, în prima şedinţă 
aleg, dintre membrii săi, prin vot deschis, un preşedinte. 

(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei de selecţie, 
respectiv a celei de contestaţie. 

(3) Preşedintele va desemna dintre membrii Comisiilor de 
selecţie, respectiv ale celei de contestaţie, după consultarea 
prealabilă a acestora secretarul Comisiilor. 

(4) Fiecare membru al Comisiilor va semna o declaraţie de 
imparţialitate. 

(5) Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor. 
(6) Dezbaterile din şedinţele comisiilor, precum şi modul în 

care şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-
un proces-verbal semnat de preşedinte şi de secretar. 

(7) Procesul-verbal şi documentele care au fot dezbătute în 
şedinţele comisiilor se vor depune într-un dosar special. 

Art.4. Comisiile vor funcţiona şi îşi vor desfăşura activitatea 
conform prevederilor O. G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, 
modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008. 

Art.5. (1) Anunţul public privind sesiunile de selecţie de 
oferte culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la 
bugetul Consiliului Judeţean Covasna va fi comunicat pe site-
ul Consiliului Judeţean Covasna-www.covasna.info.ro, precum 
şi în presa scrisă locală, în limba română şi maghiară, cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor culturale. 

(2) Anunţul va cuprinde, în mod obligatoriu:  
- condiţiile pe care trebuie să îndeplinească candidatul 

pentru a putea participa la selecţie; 
- toate documentele prin care se face dovada  respectării 

condiţiilor de participare de către candidat;  
- termenul de depunere a ofertei culturale;  
- modalitatea de contestare asupra modului de respectare 

a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei. 
Art.6. Comisia de selecţie va înainta în termen de cel mult 

30 de zile, Consiliului Judeţean Covasna nota de prezentare şi 
propunerile selectate. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 21/2008 
privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare 
nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
selecţiei. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează membrii comisiilor arătate la art. 1 şi 2 şi Direcţia 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA �r. 114/2008 
 

privind împuternicirea persoanei care va exercita în 
numele Consiliului Judeţean Covasna şi pentru acesta 
drepturile şi obligaţiile părinteşti, ce-i revin acestuia, 

conform art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. (2) din Legea 
nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind 
împuternicirea persoanei care va exercita în numele Consiliului 
Judeţean Covasna şi pentru acesta drepturile şi obligaţiile 
părinteşti, ce-i revin acestuia, conform art. 23 alin. (3) lit. „b” şi 
art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic 
al adopţiei, având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
ţinând cont de prevederile art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. 
(2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, 
precum şi de art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 74/2007 privind împuternicirea persoanei care va exercita în 
numele Consiliului Judeţean Covasna şi pentru acesta 
drepturile şi obligaţiile părinteşti, ce-i revin acestuia, conform 
art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, în baza art. 91, 
alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se revocă împuternicirea dată domnului Demeter 
János prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 74/2007, ca 
urmare a pierderii calităţii de preşedinte al Consiliului Judeţean 
Covasna, şi pe cale de consecinţă cu data prezentei hotărârea 
îşi încetează aplicabilitatea.  

Art.2. Se împuterniceşte domnul Tamás Sándor, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Covasna pentru a exercita în numele 
Consiliului Judeţean Covasna şi pentru acesta drepturile şi 
obligaţiile părinteşti, ce-i revin acestuia, conform art. 23 alin. (3) 
lit. „b” şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul 
juridic al adopţiei. 

Art.3. Prezenta împuternicire este valabilă până la 
revocare. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, se însărcinează persoana împuternicită la art.1 şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA �r. 115/2008 
 

privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri ai 
colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 iulie 2008, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea 
a trei consilieri judeţeni ca membri ai colegiului director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna,  văzând: Raportul Secretarului  judeţului Covasna, 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna nr. II şi V,  având în vedere 
dispoziţiile art. 4, alin. (1) şi art. 6 din anexa la H.G. nr. 
1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, ţinând cont de: 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 82/2007 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 
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Judeţean Covasna nr. 33/2008, Procesul-verbal întocmit de 
comisia de numărare a voturilor pentru desemnarea consilierilor 
judeţeni, ca membri în colegiul director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în baza art. 
91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează următorii consilieri judeţeni ca 
membri ai colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi anume: 

1. Tatár Márta Éva; 
2. Barta Sándor; 
3. Jóos Ştefan Leontin.  

Art.2. La data intrârii în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2005 
privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri ai 
colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele nominalizate la art. 1, preşedintele 
colegiului director şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 iulie 2008. 
TAMÁS Sándor 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 
 

RAPORT 
 

privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean Covasna în perioada 1 ianuarie-30 
iunie 2008 

 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza 
comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici, mass-media. Legea stabileşte unele 
responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi operativitatea cu 
care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la 
dispoziţia persoanei interesate formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia 
administrativă, cu respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002, conduc registrul pentru 
înregistrarea documentelor prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la 
informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului 
judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 

Consiliul Judeţean Covasna doreşte să asigure un flux informaţional cât mai complet şi obiectiv privind activitatea instituţiei, 
în vederea eficientizării comunicării dintre autorităţile şi instituţiile publice, cetăţeni şi reprezentanţi mass-media. Pentru a pune în 
practică acest deziderat, Consiliul Judeţean Covasna a adoptat, la începutul anului 2005 Hotărârea nr. 22/2005 cu privire la 
aprobarea Metodologiei privind relaţiile consiliului Judeţean Covasna cu mass-media. Această hotărâre reglementează procesul 
acreditării ziariştilor, organizarea conferinţelor de presă şi acordarea interviurilor de către conducerea Consiliului Judeţean 
Covasna.  

Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se 
realizează prin intermediul comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la 
dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar. În perioada 1 ianuarie-
31 iunie 2008 Consiliul Judeţean Covasna a emis 4 comunicate de presă şi a susţinut 9 conferinţe de presă. 

Materialele conferinţelor de presă şi a comunicatelor de presă sunt pregătite de către funcţionarul însărcinat cu această 
atribuţie. Trebuie menţionat şi faptul că toate informaţiile sau documentele de interes public-documentele şedinţelor de consiliu 
sau ale comisiilor de specialitate, hotărâri, programe şi strategii proprii în diverse domenii de activitate-sunt puse la dispoziţia 
reprezentanţilor mass-media prin intermediul purtătorului de cuvânt  sau în mod direct, în cadrul interviurilor prestabilite cu 
conducerea Consiliului Judeţean Covasna. Un alt fapt care contribuie la deschiderea instituţiei către cetăţeni este Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Covasna, republicată, care la art. 51 alin. (3), respectiv art. 53 alin. (3) din Anexa la hotărâre prevede că şedinţele Consiliului 
Judeţean Covasna, precum şi cele ale comisiilor de specialitate sunt publice. 

Accesul la informaţiile de interes public se asigură de către Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Petiţii şi Compartimentul 
Integrare Europeană, Relaţii externe, Mass-media, precum şi prin editarea în publicaţiile şi pe pagina de internet proprii ale 
consiliului judeţean a acestora. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în 
anexa Dispoziţiei nr. 131/2008 cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean 
Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la 
informaţiile de interes public. 

În cursul semestrului I al anului 2008, accesul la informaţiile publice în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat 
după cum urmează: 

1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public-17. 
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite 

domenii):-69. 
• Date despre cereri de atribuire gratuită de imobile-1; 
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• Date despre cereri de atribuire terenuri în vederea ridicării unui locaş de cult-1; 
• Date despre acordarea de facilităţi în vederea construirii/renovării de biserici-1; 
• Numărul de posturi ale personalului clerical pentru care Consiliul Judeţean Covasna a acordat sprijin în vederea 

şcolarizării-1; 
• Numărul de posturi ale personalului neclerical pentru care Consiliul Judeţean Covasna a acordat sprijin în vederea 

şcolarizării-1; 
• Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna, dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna şi rapoartele 

Compartimentului Relaţii cu publicul şi petiţii privitoare la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică-16; 

• Date despre compartimentul de editarea monitoarelor oficiale-18; 
• Date cu privire la achiziţii publice-6; 
• Date despre regimul autorizării construcţiilor-11; 
• Procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate-1; 
• Date cu privire la ONG-uri din Judeţul Covasna-1; 
• Cheltuielile efectuate pentru organizarea acţiunii „Întâlnirea covăsnenilor de pretutindeni”-1; 
• Date despre reclamaţii şi avertizări în interes public-4; 
• Date statistice în domeniul turismului-1; 
• Date despre bugetul Consiliului Judeţean Covasna-5. 

3) Numărul de solicitări rezolvate favorabil: -69. 
4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului: 

• Informaţii exceptate-0; 
• Informaţii inexistente-0; 
• Fără motiv-0; 
• Alte motivaţii-0. 

5) Numărul de cereri adresate : 
• Pe suport de hârtie-13; 
• Pe suport electronic-4; 
• Verbal-0. 

6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice-4. 
7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice-13. 
8) Numărul de reclamaţii administrative: 

• Rezolvate favorabil reclamantului-0; 
• Respinse-0; 
• În curs de soluţionare-0. 

9) Numărul de plângeri în instanţă: 
• Rezolvate favorabil reclamantului-0; 
• Respinse-0; 
• În curs de soluţionare-0. 

10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate-241,00 RON. 
 

SZTAKICS ISTVÁ� ATTILA 
DIRECTOR EXECUTIV 

 
 

RAPORT 
 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate  
Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2008 

 

Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
vă prezentăm raportul activităţii pe semestrul I al anului 2008, (perioada 01 ianuarie-30 iunie 2008), al Compartimentului de 
Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna , prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane 
fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între 
locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, 
sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost 
solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 142/2004, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în 
audienţă 2 persoane, din care o persoană de către dl. preşedinte Demeter János şi o persoană de către dl. vicepreşedinte Vajda 
Lajos. 

Problemele celor 2 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 
În acest semestru s-a înregistrat uşoară o scădere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul II al anului trecut când au 

fost înregistrate 27 de petiţii. 
Din cele 23 de petiţii înregistrate în semestru I al anului 2008: Un număr de 10 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, 

potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea 
problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. 

Restul petiţiilor, în număr de 13, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate 
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în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 
• Sesizări privind existenţa unor construcţii străine pe terenul proprietate personală; 
• Sesizări privind construirea unor imobile fără autorizaţie de construcţie; 
• Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie; 
• Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene; 
• Memoriu împotriva înfiinţării depozitului de deşeuri în apropierea satului Leţ; 
• Solicitare cu privire la consolidarea unui imobil afectat de cutremur; 
• Solicitarea unui ajutor social; 
• Sesizare privind nerespectare PUZ. 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la 
Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor 
problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va 
duce la schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, 
fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

SZTAKICS ISTVÁ� ATTILA 
 
 

RAPORT 
 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean 
Covasna, în semestrul I al anului 2008 

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a 
democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar 
al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în 
procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele: 
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 

proiectelor de acte normative; 
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative, cu respectarea următoarelor reguli: 
• şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 
• dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 
• minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din 
oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului 
judeţean. 

În cursul lunii decembrie a anului 2007, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 
pentru elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008. S-
au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 26 noiembrie 2007 s-a procedat la afişarea 
proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008 la avizierul din 
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna. Totodată, în ziarele locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék” a fost 
publicat acelaşi anunţ cu data de 26 noiembrie 2007. Anunţul a mai putut fi consultat şi pe pagina de web al Consiliului Judeţean 
Covasna www.covasna.info.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 7 decembrie 2007 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea 
cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 21 
ianuarie 2008 s-a procedat la adoptarea actului normativ cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 
fiscal 2008.  

În data de 20 februarie 2008 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 
elaborarea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  nr. 
54/2003 cu privire la aprobarea Statutului Judeţului Covasna, cu modificările ulterioare. 

Conform prevederilor alin. (1) art. 6 di Legea nr. 52/2003 s-a transmis către presa locală, cotidienele „Observatorul de 
Covasna” pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina 
de internet al instituţie mai sus amintită. Anunţul a fost afişat şi la avizierul de la sediul instituţiei şi până la termenul indicat în 
anunţ, Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna a formulat propunerea de renunţarea la această iniţiativă, considerând-
o nelegală. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 martie 2008, s-a procedat la adoptarea actului normativ 
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu privire la adoptarea Statutului 
judeţului Covasna, cu modificările ulterioare. 

În data de 7 martie 2008 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa vicepreşedintelui Vajda Lajos, pentru elaborarea Proiectului 
de hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. 
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Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale 
„Observatorul de Covasna şi „Háromszék”, pe pagina de internet al instituţie respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul 
instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din 
partea unei asociaţii legal constituite. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 30 aprilie 2008 a fost adoptată Hotărârea privind asocierea judeţului 
Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. 
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