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Nr. Hotărârea Pag. 

39 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Covasna cu Proiectul-realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-

2013, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” 
 

2 

40 privind aprobarea preluării Ansamblului de Dansuri 

„Trei Scaune-Háromszék” în subordinea Consiliului 

Județean Covasna 
 

2 

41 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi aprobarea bugetului Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” pe anul 2009 
 

4 

42 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat 

unităţilor de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna 
 

7 

43 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile 

din subordinea Consiliului Judeţean Covasna 
 

10 

44 privind încheierea pe durată determinată a contractelor 

de management ale directorilor instituţiilor publice de 

cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

17 

45 privind aprobarea plăţii cursurilor de pregătire, 

formare şi perfecţionare profesională urmate de aleşii 

locali din Consiliul Judeţean Covasna, în decursul 

mandatului obţinut în urma alegerilor locale din 1 

iunie 2008 

 

19 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

46 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 
 

20 

47 pentru modificarea anexei nr. 2 la 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 
 

20 

48 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind 

aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare 

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu 

modificările ulterioare 
 

25 

49 privind aprobarea Promisiunii bilaterale de vânzare-

cumpărare a unor terenuri, încheiată sub formă 

autentică, necesare asigurării locaţiei pentru 

participarea Consiliului Judeţean Covasna cu 

Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile 

de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa 

prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii” 
 

25 

50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi 

Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” ce va fi înaintat 

spre finanţare  în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

26 
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DISPOZIŢII 
 

Nr. Dispoziţia Pag. 

53 privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2009 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală 

„Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-

2013, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” 

26 
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 Alte acte Pag. 

 RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 - Consilier județean Joós Ștefan Leontin 27 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 39/2009 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Covasna cu Proiectul-realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la 

Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 09 aprilie 2009, analizând Expunerea 

de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, 

dl. Demeter János, privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Covasna cu Proiectul-realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi 

bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programul 

Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013”, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, anexele nr. FR10 şi 2FR1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 23/2009 privind utilizarea în 

anul 2009 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna, 

Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 

şi Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1415/3399/2008, 

pentru aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 

2007-2013, Acordul APM Covasna nr. 2690/06.04.2009 pentru 

realizarea proiectului, ţinând cont de prevederile art. 91 alin. 

(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 

art. 91 alin. (3) lit. „d” 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 Consiliului Judeţean 

Covasna cu Proiectul-realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la 

Ozun-Sîntionlunca”- în cadrul Programul Operaţional Sectorial 

„Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. 

(2) Bugetul preconizat al proiectului este de 2.136.000 euro, 

iar toate cheltuielile eligibile se vor suporta de către finanţator. 

(3) Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului Judeţean 

Covasna a sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile, 

reprezentând contribuţia consiliului la derularea proiectului. 

(4) Consiliul Judeţean Covasna va asigura timp de 5 ani 

cheltuielile de funcţionare a centrului de vizitare înfiinţat. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Demeter János, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna, să întreprindă toate măsurile 

necesare promovării proiectului arătat la art. 1, alin. (1) în 

conformitate cu prevederile legale în domeniu. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează domnul Demeter János, vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna.  
 

Sf. Gheorghe, la 09 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/2009 

privind aprobarea preluării Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune-Háromszék” în subordinea Consiliului Județean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 15 aprilie 2009, analizând Expunerea 

de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, 

privind propunerea de aprobare a preluării Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” în subordinea Consiliului 

Județean Covasna; având în vedere: Raportul comun al 

Direcţiei Economice și Direcției Juridice și Administrație 

Publică, adresa Primăriei municipiului Sf. Gheorghe nr. 

13462/02.04.2009, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 2916/02.04.2009, adresa 

Consiliului Județean Covasna nr. 2916/07.04.2009 către 

Primăria municipiului Sf. Gheorghe, Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Sf. Gheorghe nr. 58/2009 privind 

aprobarea trecerii Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-

Háromszék” din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Sfîntu Gheorghe în subordinea Consiliului Județean Covasna, 

art. 23 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 353/2007, în baza art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 4 şi în 

temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea, începând cu data de 1 mai 

2009, a Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, 

instituție publică de spectacole de repertoriu, cu personalitate 

juridică, având C.U.I.: 4656165, cont bancar RO51TREZ 

2565010XXX000237 deschis la Trezoreria municipiului Sf. 

Gheorghe, din subordinea Consiliul Local al Municipiului Sf. 

Gheorghe în subordinea Consiliului Județean Covasna, în 

scopul transformării acestei instituții de cultură într-una 

reprezentativă la nivel județean pentru promovarea valorilor 

culturale tradiționale a județului Covasna atât în țară cât și în 

străinătate. 

(2) Predarea-preluarea ansamblului prevăzut la alin. (1) se 

face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al 

municipiului Sf. Gheorghe și Consiliul Județean Covasna, în 

termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(3) Se aprobă proiectul Protocolului de predare-preluare al 

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” între 

Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe și Consiliul 

Județean Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” 

preluat conform art. 1 își păstrează personalitatea juridică cu 

toate datele de identificare ale acestuia, în condițiile legii. 

Art.3. În vederea susţinerii materiale şi financiare, în 

comun, a programelor şi proiectelor culturale, inclusiv turneele 

în ţară ori în străinătate al Ansamblului de Dansuri “Trei 

Scaune-Háromszék” Sf. Gheorghe aflat în subordinea Consiliului 

judeţean Covasna, se aprobă proiectul Contractului de 

Parteneriat între Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local 

al municipiului Sf. Gheorghe, conform anexei nr. 2. 

Art.4. Cu semnarea actelor prevăzute la art. 1 alin. (3) și art. 

3 se împuternicesc Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

dl. Ferencz Ludovic, directorul executiv al Direcţiei Economice. 

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează persoanele arătate în art. 4, Direcţia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna și Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 40/2009 

 

Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe Consiliul Județean Covasna 

Nr. ______/________2009 Nr. ______/_________2009 

 

PROTOCOL 

de predare-primire 
 

În conformitate cu Hotărârea nr.……./2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, respectiv cu Hotărârea nr. ……/2009 al Consiliului Judeţean 

Covasna, intervine prezentul Protocol între:  
Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, reprezentat de domnul Antal Árpád-András, primarul Municipiului Sfîntu Gheorghe, ordonator 

principal de credite; doamna/ul …………………………………., în calitate de predător şi  

Consiliul Judeţean Covasna, reprezentat de domnul Tamás Sándor, preşedinte, ordonator principal de credite; doamna/ul……………………………în 
calitate de primitor a instituţiei de cultură Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe. 

Prin prezentul Protocol se predă, respectiv se preiau următoarele documente: 

1) Activul şi pasivul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe, potrivit situaţiilor financiare întocmite la 31.03.2009, conform 

anexei nr. 1 la prezentul protocol; 

2) Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea nr. 61/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe pe perioada 01 ianuarie-30 

aprilie 2009, conform anexei nr…. la prezentul protocol; 
3) Organigrama, statul de funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. 61/2009, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. 151/2005, precum şi Regulamentul de ordine interioară aferente Ansamblului 

de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe, conform anexelor nr…., nr…. şi nr…. la prezentul protocol; 
4) Contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe în calitate de autoritate şi domnul Deák Gyula Levente, în 

calitate de manager al Ansambului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe; 

5) Anexele nr. _______ fac parte integrantă din prezentul Protocol. 
Prezentul Protocol s-a încheiat în trei exemplare originale, înregistrat sub nr……./…… 2009 la Primăria Municipiului Sfîntu Gheorghe, revenind câte un exemplar 

pentru: Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe; Consiliului Judeţean Covasna şi Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe. 
 

Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe 

Antal Árpád-András, 

Primar 

Consiliul Judeţean Covasna 
Tamás Sándor, 

Președinte 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 40/2009 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

I. PĂRŢILE: 

1. JUDEŢUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, piaţa Libertăţii, nr. 4, având CIF 4201988, 

reprezentat prin Dl. TAMÁS SÁNDOR, preşedinte, 

2. MUNICIPIUL SFÎNTU GHEORGHE prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 

Decembrie 1918 nr. 2, CIF 4404605, reprezentat prin Dl. ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, primar, au convenit în baza art. 23 din O.G. nr. 21/2008 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, a Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ____/2009 şi a 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. _____/2009 încheierea prezentului Contract de parteneriat, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT  
2.1. Părţile în baza prezentului contract întemeiază o relaţie de parteneriat şi de colaborare în vederea susţinerii financiare, în comun, a programelor şi 

proiectelor culturale anuale ale Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe, aflat în subordinea Consiliului judeţean Covasna,  
2.2. Programele şi proiectele culturale finanţate în condiţiile prezentului contract sunt prevăzute în anexa la prezentul contract din care face parte 

integrantă. 

2.3. Pentru realizarea scopului urmărit, fiecare parte se obligă să contribuie cu mijloacele prevăzute în prezentul contract de parteneriat.  

III. TERMENUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT  
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de 1 mai 2009 şi este valabil până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, sau până la 

încetarea parteneriatului prin modalităţile prevăzute la pct. VI din prezentul contract. 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Judeţul Covasna se obligă: 
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a) să asigure resursele financiare în procent de 75% din totalul cheltuielilor destinate realizării programelor şi proiectelor culturale anuale necesare 

realizării obiectului prezentului contract; 

b) să transmită, anual, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, defalcarea pe luni 
calendaristice a obligaţiilor financiare anuale ce-i revin municipiului Sfîntu Gheorghe în virtutea prezentului contract; 

c) să transmită lunar municipiului Sfîntu Gheorghe o solicitare privind sumele necesare îndeplinirii obligaţiilor financiare asumate de către acesta, până 

la data de 25 ale lunii, pentru luna următoare; 
d) se obligă ca trimestrial să transmită şi situaţia privind modul de a utilizarea sumelor virate aferente lunii anterioare; 

e) pentru anul 2009, transmiterea către municipiul Sfîntu Gheorghe a situaţiei defalcate pe luni calendaristice privind obligaţiile financiare ale acestuia, 

se va efectua în termen max. 10 de zile de la aprobarea bugetului ansamblului de dansuri, astfel încât ca virarea primei tranşe aferente lunii mai să se poată produce 
până la data de 15 mai 2009; 

f) să asigure prezentarea în municipiul Sfîntu Gheorghe a unui număr de spectacole, corespunzător a minim 25% din totalul spectacolelor anuale 

asumate de managerul Ansamblului de dansuri prin contractul de management, anexă la prezentul contract.  
4.2. Municipiul Sf. Gheorghe se obligă: 

a) să contribuie cu resurse financiare, în procent de 25% din totalul cheltuielilor destinate realizării programelor şi proiectelor culturale anuale necesare 
îndeplinirii obiectului prezentului contract; 

b) să depună toate diligenţele şi să asigure sprijin deplin pentru realizarea obiectului prezentului parteneriat, din punct de vedere financiar; 

c) să vireze lunar în contul judeţului Covasna sumele necesare pentru îndeplinirea contractului. Sumele vor fi virate până la data de 5 (cinci) a fiecărei 
luni, în baza solicitării scrise ale Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna. 

V. RĂSPUNDEREA 

5.1. Părţile răspund pentru îndeplinirea obligaţiilor din prezentul parteneriat. 
5.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor stabilite la pct. 4, 2, lit. „c”, municipiul Sf. Gheorghe datorează județului Covasna 

majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel prevăzut de lege pentru neplata taxelor și impozitelor locale. 

5.3. Forţa majoră apără de răspundere, cu condiţia ca partea care o invocă să notifice cealaltă parte în termen de max. 5 zile de la producerea evenimentului. 
Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat în condiţii de bună credinţă, produs după intrarea în vigoare a 

prezentului contract şi care împiedică părţile sau partea care o invocă, în condiţiile legii, să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. 

Invocarea forţei majore, în condiţiile legii, exonerează de răspundere partea care o invocă, numai pe perioada legală de existenţă a situaţiei de forţă majoră. 
În situaţia în care forţa majoră, legal invocată şi dovedită durează mai mult de 15 zile calendaristice, părţile pot conveni modificarea sau rezilierea, după 

caz, a contractului. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT 
6.1. Prezentul contract încetează: 

a) la îndeplinirea termenului stipulat de către părţi; 

b) prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat în acest sens şi manifestat în formă scrisă; 
c) pentru neîndeplinirea clauzelor prezentului contract; 

d) desfiinţarea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Haromszek”. 

VII.LITIGII 

7.1. Litigiile de orice fel decurgând din prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi soluţionate de către instanţele 

judecătoreşti competente. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Prevederile prezentului contract referitoare la lista programelor şi proiectelor anexa nr. 1 la prezenta, se modifică în funcţie de prevederile anexei 

anuale la Contractul de management încheiat cu managerul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfîntu Gheorghe. 

8.2. Prezentul Contract de parteneriat poate fi modificat prin acordul comun, exprimat în scris al părţilor. 
8.3. Prezentul Contract de parteneriat s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi.  

 

Judeţul Covasna 
TAMÁS SÁNDOR 

Preşedinte 

Municipiul Sf. Gheorghe 
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS 

Primar 

 

HOTĂRÂREA Nr. 41/2009  

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri 

„Trei Scaune-Háromszék” pe anul 2009 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi aprobarea 

bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” 

pe anul 2009, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna; art. 19 alin. (2) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 40/2009 privind aprobarea preluării 

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” în 

subordinea Consiliului Județean Covasna; 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 și 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna pe anul 2009, conform anexelor nr. 1A, 1/2a și 1/28, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă bugetul Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune-Háromszék” pe anul 2009, conform anexelor nr. VP
1
, 

VP8 și 2
VP1

. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 
Anexa nr. 1A la Hotărârea nr. 41/2009 

BUGETUL LOCAL (mii lei) 

Județul Covasna 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.3+19+88+94+101) 00.01 295,00   295,00      

2 VENITURI PROPRII (rd.3+19-32-85+88+94) 48.02 295,00   295,00      

3 I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) 00.02 295,00   295,00      

53 C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) 00.12 295,00   295,00      
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

63 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.64+72+75+80+85) 00.14 295,00   295,00      

80 Diverse venituri (rd.81+82+83+84) 36.02 295,00   295,00      

84 Alte venituri 36.02.50 295,00   295,00      

150 TOTAL CHELTUIELI (rd.223+345+394+581+675) 49.02 295,00   -619,90  426,70  488,20  

151 
CHELTUIELI CURENTE (rd.225+267+311+326+347+365+396+ 

444+477+531+583+632+677+706+739+767+814) 
01 295,00   -619,90  426,70  488,20  

161 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.270) 50 -811,00   -811,00      

162 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale (rd.271) 50.04 -811,00   -811,00      

163 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS-

TRAȚIEI PUBLICE (rd.228+272+327+368+399+447+480+534+ 

586+635+712+742+772+817) 

51 1106,00   191,10  426,70  488,20  

164 
Transferuri curente (rd.229+273+328+369+400+448+481+535+ 

587+636+713+743) 
51.01 1106,00   191,10  426,70  488,20  

165 
Transferuri către instituții publice (rd.230+274+370+401+449+ 
482+536+588+637+714+744) 

51.01.01 1106,00   191,10  426,70  488,20  

218 TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.856) 90     914,90  -426,70  -488,20  

220 Excedent (rd.858) 92.01 914,90   914,90      

221 Deficit (rd.859) 93.01 914,90     426,70  488,20  

223 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.224+266+310+ 

325+339) 
50.02 -811,00   -811,00      

266 Alte servicii publice generale (rd.304+305+306+307+308) 54.02 -811,00   -811,00      

267 CHELTUIELI CURENTE (rd.268+269+270+272+276+282) 01 -811,00   -811,00      

270 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.271) 50 -811,00   -811,00      

271 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -811,00   -811,00      

304 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 -811,00   -811,00      

394 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.395+443+ 
476+530) 

64.02 1106,00   191,10  426,70  488,20  

477 Cultură, recreere și religie (rd.513+523+527+528) 67.02 1106,00   191,10  426,70  488,20  

478 CHELTUIELI CURENTE (rd.478+479+480+483+486+492) 01 1106,00   191,10  426,70  488,20  

481 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS-

TRAȚIEI PUBLICE (rd.481) 
51 1106,00   191,10  426,70  488,20  

482 Transferuri curente (rd.482) 51.01 1106,00   191,10  426,70  488,20  

483 Transferuri către instituții publice 51.01.01 1106,00   191,10  426,70  488,20  

513 Servicii culturale (rd.514+515+516+517+518+519+520+521+522) 67.02.03 1106,00   191,10  426,70  488,20  

516 Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 1106,00   191,10  426,70  488,20  

856 TITLUL XVI REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.1-150) 96.02     914,90  -426,70  -488,20  

858 EXCEDENT 98.02     914,90      

859 DEFICIT 99.02       426,70  488,20  

 
Anexa nr. 1/2a la Hotărârea nr. 41/2009 

 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Ansamblul de Dansuri "Trei Scaune - Háromszék" 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

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

-811,00    -811,00      

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 -811,00    -811,00      

112 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 -811,00    -811,00      

113 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -811,00    -811,00      

 

Anexa nr. 1/28 la Hotărârea nr. 41/2009 
 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Ansamblul de Dansuri "Trei Scaune - Háromszék" 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 

Subcapitolul 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

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

1106,00    191,10  426,70  488,20  

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1106,00    191,10  426,70  488,20  

114 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS-
TRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 1106,00    191,10  426,70  488,20  

115 
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+ 

51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39) 
51.01 1106,00    191,10  426,70  488,20  

116 Transferuri către instituții publice 51.01.01 1106,00    191,10  426,70  488,20  

 

Anexa nr. VP1 la Hotărârea nr. 41/2009 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL (mii lei) 

JUDEȚUL COVASNA 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2+31+35) 00.10 1181,50   191,10  445,70  544,70  

2 I. VENITURI CURENTE (rd.3+5) 00.10 75,50     19,00  56,50  

5 C. VENITURI NEFISCALE (rd.6+11) 
 

75,50     19,00  56,50  
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

12 C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.12+22+24+26+28) 
 

75,50     19,00  56,50  

13 
Venituri din prestări de servicii și alte activități (rd.13+14+15+16+17+ 

18+19+20+21) 
33.10 75,50     19,00  56,50  

20 
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice 

și sportive 
33.10.19 75,50     19,00  56,50  

36 IV. SUBVENȚII (rd.36) 
 

1106,00   191,10  426,70  488,20  

37 Subvenții de la alte administrații (rd.37+38) 43.10 1106,00   191,10  426,70  488,20  

38 Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 1106,00   191,10  426,70  488,20  

41 
TOTAL CHELTUIELI (rd.59+74+78+94+126+143+172+191+213+ 

229+245+260)  
1181,50   191,10  445,70  544,70  

42 
CHELTUIELI CURENTE (rd.60+75+79+95+127+144+173+192+ 
214+230+246+261) 

01 1166,00   187,60  445,70  532,70  

43 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.61+80+96+128+145+ 

174+193+215+231+247+262) 
10 854,00   114,20  337,20  402,60  

44 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd.62+81+97+129+146+175+194+ 

216+232+248+263) 
20 312,00   73,40  108,50  130,10  

 
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 12,00       12,00  

47 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.47) 70 3,50   3,50      

48 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.48+53) 71 3,50   3,50      

49 Active fixe (rd.49+50+51+52) 71.01 3,50   3,50      

51 
Mașini, echipamente și mijloace de transport (rd.67+86+106+133+ 

151+181+199+221+237+253+268) 
71.01.02 3,50   3,50      

144 Cultură, recreere și religie (rd.157+168+170) 67.10 1181,50   191,10  445,70  544,70  

145 CHELTUIELI CURENTE (rd.145+146) 01 1166,00   187,60  445,70  532,70  

146 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 854,00   114,20  337,20  402,60  

147 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 312,00   73,40  108,50  130,10  

  TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 12,00       12,00  

148 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.148) 70 3,50   3,50      

149 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.149+154) 71 3,50   3,50      

150 Active fixe (rd.150+151+152+153) 71.01 3,50   3,50      

152 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 3,50   3,50      

157 Servicii culturale (rd.158+159+160+161+162+163+164+165+166+167) 67.10.03 1181,50   191,10  445,70  544,70  

159 Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04 1181,50   191,10  445,70  544,70  

 
Anexa nr. VP8 la Hotărârea nr. 41/2009 

 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Ansamblul de Dansuri "Trei Scaune - Háromszék" 

Capitolul 67.10 Cultură, recreere și religie 

Subcapitolul 67.10.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

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

1181,50    191,10  445,70  544,70  

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1178,00    187,60  445,70  544,70  

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 854,00    114,20  337,20  402,60  

4 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 679,00    89,50  265,40  324,10  

5 Salarii de bază 10.01.01 343,00    57,00  114,40  171,60  

6 Salarii de merit 10.01.02 12,00    2,00  4,00  6,00  

7 Indemnizație de conducere 10.01.03 18,00    3,00  6,00  9,00  

8 Spor de vechime 10.01.04 47,00    8,00  16,00  23,00  

9 Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 45,00    7,50  15,00  22,50  

12 Fond de premii 10.01.08 12,00        12,00  

16 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12 57,00    4,00  12,00  41,00  

17 Indemnizații de delegare 10.01.13 44,00    4,00  11,00  29,00  

19 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15 3,50    0,50  1,50  1,50  

20 Alocații pentru locuințe 10.01.16 10,50    1,50  4,50  4,50  

21 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 87,00    2,00  81,00  4,00  

29 Contribuții (cod 10.03.01+10.03.02+10.03.03+10.03.04+10.03.05+10.03.06) 10.03 175,00    24,70  71,80  78,50  

30 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 138,00    19,00  57,00  62,00  

31 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 3,00    0,50  1,20  1,30  

32 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 31,00    4,70  12,40  13,90  

33 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 3,00    0,50  1,20  1,30  

36 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 312,00    73,40  108,50  130,10  

37 Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 226,00    53,20  79,50  93,30  

38 Furnituri de birou 20.01.01 2,00    0,40  0,80  0,80  

39 Materiale pentru curățenie 20.01.02 3,00    0,80  1,20  1,00  

40 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 25,00    4,00  5,00  16,00  

41 Apă, canal și salubritate 20.01.04 2,00    0,50  0,60  0,90  

45 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 14,00    3,50  4,90  5,60  

46 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 64,00    16,00  24,00  24,00  

47 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 116,00    28,00  43,00  45,00  

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 38,00    8,00  15,00  15,00  

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 38,00    8,00  15,00  15,00  

61 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 18,00    4,20  2,80  11,00  

62 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 18,00    4,20  2,80  11,00  

84 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+ 

20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 30,00    8,00  11,20  10,80  

88 Chirii 20.30.04 30,00    8,00  11,20  10,80  
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

170 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02) 57 12,00        12,00  

172 Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02+57.02.03+57.02.04) 57.02 12,00        12,00  

176 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 12,00        12,00  

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3,50    3,50      

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 3,50    3,50      

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 3,50    3,50      

193 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 3,50    3,50      

 
Anexa nr. 2VP1 la Hotărârea nr. 41/2009 

 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 

cu finanţare din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii luna aprilie (mii lei) 
 

Denumire Program iniţial Influenţe Program rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 10.00 3.5 13.50 

C) Alte cheltuieli de investiţii 10.00 3.5 13.50 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 5.00   5.00 

1. Cap.54.10 Alte servicii publice generale 5.00   5.00 

Subcap.54.10.10 Serv. Public Judeţean de Evid. a Persoanelor 5.00   5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00   5.00 

Router Cisco pentru conectare la reţeaua naţională a I.N.E.P        

2. Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie 5.00 3.5 8.50 

Subcap.67.10.03.03 Muzee 5.00   5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00   5.00 

Sanie, şi obiecte etnografice       

Subcap. 67.10.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte   3.5 3.50 

C) Alte cheltuieli de investiţii   3.5 3.50 

Calculator şi programe       

 
HOTĂRÂREA Nr. 42/2009 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi 

de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult 

din bugetul Consiliului Județean Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat 

unităţilor de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; anexele nr. 1/18 și 1/20 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2009 privind 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2009; procesul-

verbal nr. 1/09.04.2009 al 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; procesul-verbal nr. 1/09.04.2009 al 

Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 

Consiliului Județean Covasna; în conformitate cu prevederile: 

art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare; Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordinului Agenției Naționale pentru 

Sport 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; O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002; Normelor 

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; 

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare; art. 91 alin. (5) lit. „b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și 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 și completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 315.500 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

semestrul I al anului 2009 la cap. 67.02., subcap. 05.01, pentru 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în 

domeniul activităţilor sportive, conform anexei nr. 1.  

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 120.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 

2009 la cap. 67.02., subcap. 50, pentru finanţarea nerambursabilă 

din fonduri publice a proiectelor în domeniul cultelor, conform 

anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 66.000 lei, din fondul 

alocat prin bugetul Consiliului Județean Covasna pe semestrul I 

al anului 2009 la cap. 67.02., subcap. 50, pentru finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul 

activităților educativ-științifice și de recreere, conform anexei nr. 

3. 

Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 184.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Județean Covasna pe 

semestrul I al anului 2009 la cap. 67.02.-subcap. 50, pentru 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în 

domeniul acțiunilor culturale, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
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Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă nr. 1 la Hotărârea nr. 42/2009 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul activităţilor sportive 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

1 Asociaţia Baschet Club Sepsi Participarea echipei de baschet feminin în campionatul naţional-divizia A 250,000 

2 Asociaţia Clubul Sportiv Hochei „Bikák” Participare la campionatul naţional de hochei U12 şi U16 3,000 

3 Asociaţia Clubul Sportiv K.S.E. Tîrgu Secuiesc Participare la campionatul naţional de baschet juniori 3,000 

4 Asociaţia judeţeană de baschet Covasna Participarea echipei de baschet masculin în campionatul naţional de baschet divizia B 3,000 

5 Asociaţia Sportivă Viitorul Sfîntu Gheorghe Participare la campionatul judeţean de fotbal al juniorilor C şi D 3,000 

6 Cercul de alergare Gáll Lajos Participare la supermaratonul internaţional Békéscsaba - Arad - Békéscsaba 1,500 

7 Cercul de alergare Gáll Lajos Organizare ștafeta comemorativă 1848/49 1,000 

8 Club Auto Crono CV, Sfîntu Gheorghe Raliuri şi concursuri organizate în anul 2009 4,000 

9 Clubul Copiilor Baraolt Organizarea festivalului naţional de dans şi gimnastică "Cupa Baraolt", ed. XIII 6,000 

10 Clubul Sportiv “Sonic Motorsport” Sfîntu Gheorghe Campionatul naţional de raliu 2,000 

11 Clubul sportiv BBALL 6 Participare la campionatul naţional şi la turneu internaţional, U16 baschet feminin 5,000 

12 Clubul sportiv Electrica, Sfîntu Gheorghe Participare la competiţii naţionale de tenis de masă 4,000 

13 Fundaţia Puskás Tivadar, Sfîntu Gheorghe Organizarea cupei Puskás-competiţie sportivă internaţională 2,000 

14 Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Sfîntu Gheorghe Participare la tur de ciclism „Borvíz” ediţia 2. 1,000 

15 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 
Clubul sportiv 

Participare la concursurile internaţionale-judo 1,000 

16 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 

Clubul sportiv 
Participare la campionatul naţional-tenis de masă 5,000 

17 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 
Clubul sportiv 

Participare la campionatul internaţional-tenis de masă 2,000 

18 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 

Clubul sportiv 
Participare la campionatul şcolar internaţional şi interjudeţean de fotbal 2,000 

19 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 

Clubul sportiv 
Participare la campionatul naţional de baschet 5,000 

20 
Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, 
Clubul sportiv 

Participare la campionatul naţional de judo 4,000 

21 
Liceul Teoretic Székely Mikó din Sfîntu Gheorghe, 

Clubul sportiv 
Participare la concurs internaţional de Handbal fete şi băieţi, Kiskunhalas 2,000 

22 Palatul Copiilor Concurs judeţean de karting 1,000 

23 Şcoala cu clasele I-VIII Gaál Mózes Baraolt Cupa Baraoltului-Turneu internaţional de fotbal pentru copii 2,000 

24 Uniunea Studenţilor Maghiari din Sf. Gheorghe Turneu naţional de futsal pentru studenţi 1,000 

25 Consiliul Judeţean Covasna Participarea echipei de futsal la concursuri 2,000 

Total 315,500 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 42/2009 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul cultelor 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei Denumirea proiectului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

1 Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Sfîntu Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 2,000 

2 Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Tîrgu Secuiesc Cheltuieli de funcţionare 2,000 

3 Parohia Romano-catolică Bixad Reparaţii la parohie 2,000 

4 Parohia Romano-catolică Imeni Reparaţii la biserică 2,500 

5 Parohia Romano-catolică Micloşoara Reparaţii la orga bisericii 5,000 

6 Parohia Romano-catolică Micloşoara - Filiala Belin Împrejmuirea cimitirului romano-catolic Belin 2,000 

7 Parohia Romano-catolică Sf. Benedict din Sfîntu Gheorghe Program social pentru copii de la Cîmpul Frumos 6,000 

8 Parohia Romano-catolică Sf. Gheorghe IV. Cheltuieli de funcţionare 1,500 

9 Parohia Romano-catolică Sf. Iosif din Sfîntu Gheorghe Repararea gardului bisericii din Vîlcele 2,000 

10 Parohia Romano-catolică Sîntionlunca Cheltuieli de funcţionare 1,000 

11 Parohia Romano-catolică Valea Crişului. Cheltuieli de funcţionare 1,000 

12 Protopopiatul romano-catolic Sf. Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 3,000 

13 Parohia Ortodoxă Dobolii de Jos Reparaţii capitale la biserica ortodoxă  2,000 

14 Parohia Reformată Sf. Gheorghe I. 
Restaurarea casei de rugăciune-clădirea fostei şcoli germane-din ansamblul 

cetate Sf. Gheorghe 
3,000 

15 Parohia Reformată Aita Mare Amenajare casă confesională  2,000 

16 Parohia Reformată Aninoasa Renovarea turnului bisericii 2,000 

17 Parohia Reformată Ariuşd Restaurarea turnului bisericii  3,000 

18 Parohia Reformată Belin Construire casă de rugăciune  1,000 

19 Parohia Reformată Bita Cheltuieli de funcţionare 1,000 

20 Parohia Reformată Bodoş Reparaţia exterioară a bisericii 2,000 

21 Parohia Reformată Boroşneu Mic Reparaţii la biserica reformată 2,000 

22 Parohia Reformată Breţcu Cheltuieli de funcţionare 1,000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei Denumirea proiectului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

23 Parohia Reformată Breţcu Restaurarea bisericii reformate din Ruseni 4,000 

24 Parohia Reformată Calnic Cheltuieli de funcţionare 1,000 

25 Parohia Reformată Calnic Renovarea bisericii reformate Calnic 3,000 

26 Parohia Reformată Cernatul de Jos Terminarea lucrărilor de izolaţie la casa mortuară 2,000 

27 Parohia Reformată Cernatul de Sus Construirea casei mortuare 2,000 

28 Parohia Reformată Chiuruş Cheltuieli de funcţionare 1,000 

29 Parohia Reformată Comolău Susţinerea serviciului de asistenţă comunitară rurală 2,000 

30 Parohia Reformată Covasna-Voineşti Renovarea centrului parohial 1,500 

31 Parohia Reformată Dalnic  Schimbarea gardului în jurul bisericii 1,000 

32 Parohia Reformată Eresteghin Construirea casei de rugăciuni 2,000 

33 Parohia Reformată Filia Renovarea bisericii reformate 2,000 

34 Parohia Reformată Icafalău Cheltuieli de funcţionare 1,000 

35 Parohia Reformată Icafalău Reparaţia acoperişului bisericii 1,500 

36 Parohia Reformată Karatna Cheltuieli de funcţionare 1,000 

37 Parohia Reformată Leţ Renovarea bisericii reformate  3,000 

38 Parohia Reformată Malnaş-Băi Renovarea şi lărgirea bisericii, reaşezarea clopotniţei 3,000 

39 Parohia Reformată Pava Repararea acoperişului bisericii reformate din Imeni 1,500 

40 Parohia Reformată Pădureni Reparaţii la biserica reformată Pădureni 3,000 

41 Parohia Reformată Reci Reparaţii la biserică 3,000 

42 Parohia Reformată Saciova Renovarea parohiei aparţinând bisericii monument 1,000 

43 Parohia Reformată Sf. Gheorghe IV. Construirea bisericii  4,000 

44 Parohia Reformată Surcea Renovarea interioară a bisericii 2,000 

45 Parohia Reformată Valea Crişului Cheltuieli de funcţionare 1,000 

46 Parohia Reformată Ghidfalău Decaparea picturilor murale medievale 3,000 

47 Parohia Unitariană Arcuş Reabilitarea bisericii unitariene din Arcuş 4,000 

48 Parohia Unitariană Calnic Cheltuieli de funcţionare 1,000 

49 Parohia Unitariană Chichiş Restaurarea bisericii unitariene din Chichiş 4,000 

50 Parohia Unitariană Racoşul de Sus Reparaţii de imobile 2,000 

51 Parohia Unitariană Sântionlunca-Tg. Secuiesc Cheltuieli de funcţionare 1,500 

52 Parohia Unitariană Sîncrai-Bod Cheltuieli de funcţionare 1,000 

53 Parohia Unitariană Sîncrai-Bod Reabilitarea bisericii unitariane Sîncrai 5,000 

54 Parohia Unitariană Valea-Crişului Repararea acoperişului bisericii 3,000 

Total 120,000 
 

Anexă nr. 3 la Hotărârea nr. 42/2009 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor educativ-ştiinţifice şi de recreere 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

1 Asociaţia Baranta 
Program de jocuri tradiţionale şi călărie, în cadrul întâlnirii de dans 
popular pentru copii 

2,000 

2 Asociaţia Baranta Program de jocuri tradiţionale şi călărie, în cadrul Zilelor tineretului 2,000 

3 Asociaţia Bodvaj Programul anual al Asociaţiei 4,000 

4 Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Covasna Tabără de mod de viaţă pentru diabetici tineri şi copii 1,500 

5 Asociaţia Csillagörző Organizare program “Revenire la locul natal” 1,500 

6 Asociaţia cultural educativă Petőfi Sándor Organizare program „Împreună pentru sănătate şi natură” 1,000 

7 Asociaţia cultural-ştiinţifică “Carpaţii Răsăriteni” Organizare program „Bucurăte de primăvara ta” 1,000 

8 Asociaţia Horn Dávid Expoziţii de etnografie şi a valorilor naturii  1,000 

9 Asociaţia Maghiară de Igienă Mentală din Transilvania Programul anual al Asociaţiei 1,500 

10 Asociaţia Philadelphia Pro Familia Support Programe pt. persoane cu handicap 2,000 

11 Asociaţia Rara Avis Organizare program „Observator didactic” 1,000 

12 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna Şcoala de vară 2,000 

13 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna Întâlnire de tineret regională 1,000 

14 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna A II-a Conferinţă a tinerilor 2,000 

15 Asociaţia Turul Madár Programul anual al Asociaţiei 3,000 

16 Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe Zilele Tineretului-ediţia a III-a 2,000 

17 Federaţia organizaţiilor civile din judeţul Covasna 
Întărirea colaborării între societatea civilă şi autorităţile locale-programul 

anual al federaţiei 
6,000 

18 Fundaţia Amőba Concurs lingvistic Kőrösi Csoma Sándor 1,000 

19 Fundaţia Bölöni Farkas Sándor Întâlnirea copiilor din Ţinutul Baraolt 1,000 

20 Fundaţia Creştină Diakonia Organizare program „Acceptă-mă!” 2,000 

21 Fundaţia de ajutorare umanitară Karitas Aniversarea de 160 ani a războiului de eliberare 1,000 

22 Fundaţia FER Talentum-program de dezvoltare perceptual motrică prin terapie de artă 1,500 

23 Grup Şcolar Gábor Áron Concurs de utilizare “Médiainfo” 1,000 

24 Grup Şcolar Gábor Áron Concurs/Tabără de protecţia mediului “Zöldpont” 1,000 

25 Liceul de Artă “Plugor Sándor” Program şcolar bilateral „Perspective ale celuilalt” 2,000 

26 Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe Concursul de matematică al liceelor reformate, ediţia a IV-a  2,000 

27 Liceul Teoretic Mikes Kelemen  Aniversarea a 135 ani de la înfiinţarea şcolii 4,000 

28 Palatul Copiilor Simpozion Pro Natura 1,000 

29 Palatul Copiilor Tabără de meşteşuguri populare tradiţionale 1,000 

30 Parohia Reformată Bodoc 
Participare corului reformat din Bodoc la Zilele Bisericii Luterane din 
Germania 

2,000 

31 Parohia Reformată Malnaş 
Pregătire emisiunilor de radio protestantă-program de interes public 

anual al comunităţii reformate din zona Sf. Gheorghe 
1,000 

32 Parohia Unitariană Calnic 
Întâlnirea anuală pe platoul Vadaş a comunităţii unitariene din judeţul 

Covasna  
1,000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

33 Serviciul de ajutor Maltez-Sf. Gheorghe Tabără pentru copii cu situaţie materială precară 2,000 

34 Societatea maghiară tehnico-ştiinţifică din Transilvania Zilele EMT 1,000 

35 Societatea maghiară tehnico-ştiinţifică din Transilvania Organizarea și derularea programului de activitate permanentă al Societăţii 3,000 

36 Şcoala cu clasele I-VIII Filia Tabără pentru elevi 1,000 

37 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Pe urmele poveştilor lui Benedek Elek 1,000 

38 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Programe de tineret 1,000 

Total 66,000 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 42/2009 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat 

(lei) 

1 Asociaţia “Plai Întorsurean” Integrarea vocii muzicale întorsurene în realitatea corală Românească 2,000 

2 Asociaţia CABIRIA Filmul şi arta în secolul al XXI-lea 1,500 

3 Asociaţia Consiliul Elevilor din Liceul Mikes Kelemen Balul Széchenyi 2009 1,000 

4 Asociaţia Coregrafilor Maghiari din România Filiala Sf. Gheorghe Festivalul “Perkő” al ansamblurilor de dansuri de copii şi tineret 2,000 

5 Asociaţia Coregrafilor Maghiari din România Filiala Sf. Gheorghe Tabără de dans din Zagon 2,000 

6 Asociaţia Csiporkázó Játszóház Casa de jocuri şi de creaţii populare pentru copii 1,000 

7 Asociaţia Csiporkázó Játszóház Tabără de creaţii populare şi dans popular pentru învăţători 2,000 

8 Asociaţia Cultural educativă Pro Schola Concurs de retorică Kossuth, Zilele Şcolii Bod Péter 1,500 

9 Asociaţia Culturală EUFONIA Participări la festivaluri ale corului Pro Musica 2,000 

10 Asociaţia Culturală Gaál Mózes 
Organizarea și derularea programului de activitate permanentă al 

Asociaţiei Gaál Mózes 
4,000 

11 Asociaţia Culturală Gaál Mózes 
Program cultural anual: Editarea revistei culturale „Erdővidéki 
Lapok” 

3,000 

12 Asociaţia Culturală Gaál Mózes Ziua Medievală şi Renascentistă din Bazinul Baraolt, ed. a II-a 3,000 

13 Asociaţia culturală Haszmann Pál Tabără de creaţie pentru tineri 3,000 

14 Asociaţia culturală Kőrösi Csoma Sándor  Editare carte „Kőrösi Csoma Sándor-jelek térben és időben” 3,000 

15 Asociaţia culturală Kőrösi Csoma Sándor  Manifestări cu ocazia Kőrösi Csoma Sándor 2009 5,000 

16 Asociaţia Culturală şi de Tineret MOIRA Program anual de spectacole al trupei de teatru M Studio 2,000 

17 Asociaţia Culturală şi de Tineret Mukkk Concerte de Jazz 3,000 

18 Asociaţia Culturală şi de Tineret Mukkk Zilele Filmului Contemporan 2,000 

19 Asociaţia Culturală Vox Humana Turneu de concerte vocal-simfonice 3,000 

20 Asociaţia de dans popular al maghiarilor din România Antologia Ansamblurilor Neprofesioniste, ed. A III-a 4,000 

21 Asociaţia de dans popular al maghiarilor din România Programul anual al Asociaţiei  4,000 

22 Asociaţia GEORGIUS Concerte de muzică simfonică şi de cameră 8,000 

23 Asociaţia Horn Dávid Program cultural: Editare monografie Comandău 1,000 

24 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Concurs naţional de limbă maternă Kőrösi Csoma Sándor 3,000 

25 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Concurs Naţional de Ortografie Implom József 1,500 

26 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Organizarea şi derularea programului anual al ACLMT 8,000 

27 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Participarea elevilor premiaţi la concursuri internaţionale 2,000 

28 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Zilele Limbii Maghiare 4,000 

29 Asociaţia pentru Protecţia monumentelor Köpeczi Sebestyén József Instituirea protecţiei patrimoniului arhitectural a localităţii Bicfalău 20,000 

30 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Festivalul de muzică ale trupelor de elevi 1,500 

31 Casa de Cultură Întorsura Buzăului Sărbătoarea Ouălor Roşii de Paşti 1,000 

32 Casa de Cultură Baraolt Întâlnire corală 1,000 

33 Fundaţia “Mihai Viteazul” Festivalul Tinere Talente 2,000 

34 Fundaţia “Mihai Viteazul” La încondeiatul ouălor şezătoare-concurs 1,000 

35 Fundaţia Cimbora Program cultural anual: Editarea revistei culturale pentru copii „Cimbora” 8,000 

36 Fundaţia Cimbora Tabăra “Cimbora Kaláka” 2,000 

37 Fundaţia ETNA SILENTIUM/ELŐ TÉKA/HAT 4,000 

38 Fundaţia Guzsalyas 
Curs de formare pentru meşteşugari şi participare la expoziţii 

internaţionale 
2,000 

39 Fundaţia Guzsalyas 
Programe şi spectacole organizate în vederea păstrării şi promovării 
tradiţiilor populare maghiare 

5,000 

40 Liceul de Artă “Plugor Sándor” Întâlnirea artiştilor 2,000 

41 Asociaţia Kájoni Consort 
Turneul de concerte al Formaţiei Kájoni Consort din Baraolt şi al 

Corului Tiszta Szív din Covasna în SUA 
3,000 

42 Programele proprii ale Consiliului Judeţean Covasna  

Zilele O.N.G.-lor, Întâlnirea teatrelor de păpuşi, acţiuni în cadrul 

Anului Comemorativ Benedek Elek şi Anul Limbii Maghiare, 1 

Decembrie-Ziua Naţională a României şi alte acţiuni culturale 

50,000 

Total 184,000 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 43/2009 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile 

din subordinea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de 

către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere raportul comun de specialitate al 

Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum şi rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate, luând în considerare: 

art. 20 lit. „b”, art. 27 şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
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ulterioare, art. 267, 282 și 287 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare Normele 

Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 1454/2004 pentru aprobarea 

Criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul 

cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, 

art. 41 şi art. 47 alin. (4) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 571/1997 

privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în 

zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, 

modificată, Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 

şi Turismului nr. 559/2007 pentru aprobarea listelor cuprinzând 

drumurile publice cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime 

admise pentru vehicule de transport marfă, Ordinul Ministerului 

Transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife 

aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România S.A., cu modificările ulterioare, O.G. nr. 

75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-

teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 534/2003, art. 

24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, 

republicată, art. 6 alin. (2) şi art. 70 alin. (4), (5) și (6) din Legea 

bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 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, adresa 

Muzeului Naţional Secuiesc nr. 228/13.02.2009, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

1439/18.02.2009, adresa Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” , 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 

Covasna sub nr. 1552/20.02.2009, adresa Spitalului Judeţean 

„Dr. Fogolyán Kristóf” Sfîntu Gheorghe nr. 2354/24.02.2009, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 

Covasna sub nr. 1646/24.02.2009, adresa Centrului de studii 

Europene Arcuș nr. 92/16.02.2009, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1306/ 

16.02.2009, adresa Direcție de Administrare a Drumurilor 

Județene nr. 305/26.02.2009, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1707/ 

26.02.2009, adresa nr. 197/16.02.2009 al Direcției Juridice și 

Administrație Publică din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

adresa nr. 462/25.02.2009 al Arhitectului șef din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna, Avizul Ministerului Transporturilor 

și Infrastructurii nr. 43/1766/31.03.2009, procesul verbal nr. 

423/27.03.2009 privind afişarea proiectului de hotărâre, potrivit 

art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administrația publică, Referatul Direcției Juridice și 

Administrație Publică nr. 495/09.04.2009, privind rezultatele 

afişării și publicării în ziare locale a proiectului de hotărâre, în 

baza art. 91 alin. (3) 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. Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna prevăzute în anexele nr. 1-10, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre 

intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2009. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 6/2006 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului propriu al 

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.84/2007 cu 

privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de 

Centrul de Studii Europene,  

- art. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

100/2008 privind unele reglementări ale serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi 

speciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3. Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se 

încasează și fac venit la următoarele instituții: 

- cele cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 10 la 

bugetul propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 

- cele cuprinse în anexa nr. 6 la bugetul propriu al 

Centrului de studii europene Arcuș; 

- cele cuprinse în anexa nr. 7 la bugetul propriu al 

Muzeului Naţional Secuiesc; 

- încasările provenite din aplicarea anexei nr. 9 la 

bugetul propriu al Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfîntu Gheorghe.  

Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri 

se face prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Covasna, 

precum şi prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului 

Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Economică, Direcţia Dezvoltarea Teritoriului, 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, Direcția de 

Administrare a Drumurilor Județene, Centrul de Studii Europene 

Arcuș, Muzeul Naţional Secuiesc, Biblioteca Judeţeană „Bod 

Péter”, Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfîntu Gheorghe. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE 

ASEMĂNĂTOARE 
 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA TAXEI 

NIVELUL TAXEI 

PERCEPUTE -lei- 

1. Taxă pentru certificat de urbanism în mediul urban. 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) până la 150 m2 inclusiv 

b) între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv 
c) între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv 

d) între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv 

e) între 751 m2 şi 1000 m2 inclusiv 
f) peste 1000 m2 

 
 

4 

5 
7 

8 

10 
10+0,01 lei/m2 RON pentru ce depăşeşte 

suprafaţa de 1000 m2 

2. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediu rural: 50% din taxa stabilită pentru mediu urban. 
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Nr. 

crt. 
DENUMIREA TAXEI 

NIVELUL TAXEI 

PERCEPUTE -lei- 

3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire: 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 

4. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri: 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

5. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială, a unei construcţii. 

În cazul desfiinţării parţiale, a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel 

încât să reflecte porţiunea de construcţie care urmează a fi demolată. 

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 

stabilită pentru determinarea impozitului pe 

clădiri. 

6. Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire: 30% din cuantumul taxei iniţiale. 

7. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor 

topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 

exploatări: 

6 x numărul de m2 de teren afectat de foraj sau 

excavație 

8. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea copertinelor şi a 

panourilor de afişaje, a firmelor şi reclamelor: 

6 pentru fiecare m2de suprafață ocupată de 

construcție 

9. Taxe pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu: 

9 pentru fiecare racord 

10. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului sau de structura de specialitate din cadrul consiliului judeţean: 

11/certificat 

11. Taxă pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la autorizaţia de construire/desfiinţare: 9% din valoarea taxei de autorizaţia de 

construire/desfiinţare. 

12. Taxă pentru emiterea Acordului Unic: 16% din valoarea taxei de autorizaţie de 
construire/desfiinţare. 

13. Taxă pentru autorizaţia de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute de prezentul 

capitol: 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

14. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuinţă, sau anexă la locuinţă: 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii. 

15. 
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe asemenea planuri, 

deţinute de consiliul judeţean: 

23 

16. Taxă de timbru de arhitectură 0,05% din valoarea investiţiei 

17. Contravaloarea formularelor: 

- cerere Certificat urbanism 
- cerere şi anexă autorizaţie de construire/desfiinţare 

- acord unic 

- fişe tehnice: 
▪ energie electrică 

▪ gaze naturale 

▪ telefonizare 
▪ salubritate 

▪ transport urban 

▪ drumuri judeţene 
▪ prevenirea şi stingerea incendiilor 

▪ protecţia civilă 

▪ protecţia mediului 
▪ sănătate publică 

 

2 
4 

1 

 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

18. Tarif pentru eliberarea avizului Comisiei socio-economică de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare 
2 lei m2 RON suprafaţa construită 

 

Notă: 
A. Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează taxă pentru: 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţiile anexe ale acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie 

recunoscut oficial în România; 
- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin 

domeniului public al statului, indiferent de solicitant; 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local; 
- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică, indiferent de solicitant; 

- autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 

B. În zonele protejate ale monumentelor istorice taxa de autorizare a lucrărilor de construire se reduc cu 50%. 
C. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se aplică pentru: 

- veteranii de război; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- oricărei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu excepția incintelor folosite pentru 

activități economice; 
- fundațiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni 

cu caracter umanitar, social, cultural; 
- organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, 

asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte 

persoane aflate în dificultate. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 43/2009 

TARIFE DE UTILIZARE  

a zonei drumurilor judeţene din judeţul Covasna 
 

Nr 

crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

(euro) 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM 

1 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice tarif/document 84,00 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum tarif/document 52,00 

3 
Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane fizice (construcţii de locuinţe, garaje, racorduri (instalaţii de gaze, 

apă, electricitate etc.) 
tarif/document 20,00 

B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 

4 Amplasare panou publicitar pe: 
drum judeţean modernizat 

tarif/mp/lună  
2,10 

drum judeţean nemodernizat 0,52 
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Nr 

crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

(euro) 

5 
Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacere produse alimentare şi nealimentare) pe: 

drum judeţean modernizat 
tarif/mp/lună  

0,52 

drum judeţean nemodernizat 0,31 

6 

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de 

parcare, precum şi suprafeţele devenite disponibile, care aparţin 

administratorului drumului, în zone adiacente,la: 

drum judeţean modernizat 

tarif/mp/lună  

stabilit prin licitaţie 

drum judeţean nemodernizat 
stabilit prin licitaţie 

7 Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe: 
drum judeţean modernizat 

tarif/mp/lună  
0,57 

drum judeţean nemodernizat 0,34 

8 
Accese la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri,depozite, spaţii comerciale,show-room etc.) pe: 

drum judeţean modernizat 
tarif/mp/lună  

0,52 

drum judeţean nemodernizat 0,31 

C. AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 

9 

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV 

9.1 traversare aeriană tarif/ml/lună 0,41 

9.2 subtraversare tarif/ml/lună 0,29 

9.3 cablu subteran în lungul drumului  

în ampriză, în afara părţii carosabile 

tarif/ml/lună 

0,29 

sub partea carosabilă 0,38 

în zona de siguranţa 0,14 

9.4 stâlpi de care este prins cablu aerian în lungul drumului 
în ampriză,în afara părţii carosabile 

tarif/buc/lună 
0,86 

în zona de siguranţa 0,67 

9.5 pe poduri şi podeţe 
în canale tehnice ancorat de pod sau în 

altă soluţie decât canal tehnic 
tarif/ml/lună 

1,24 

2,19 

10 

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportatoare care 

traversează aerian drumurile 

10.1 traversare aeriană tarif/ml/lună 0,83 

10.2 subtraversare tarif/ml/lună 0,58 

10.3 amplasare subterană în lungul drumului: 

în ampriză, în afara părţii carosabile 

tarif/ml/lună 

0,58 

sub partea carosabilă 0,97 

în zona de siguranţa 0,45 

10.4 amplasare aeriană în lungul drumului: 
în ampriză 

tarif/ml/lună 
2,25 

în zona de siguranţa 1,60 

10.5 pe poduri şi podeţe 

în canale tehnice 

tarif/ml/lună 

5,78 

ancorat de pod sau în altă soluţie decât 
canal tehnic 

11,24 

 

Notă: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta anexă: 
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aduca prejudicii 

drumului şi siguranţei traficului rutier. 

2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcţiilor, instalaţiilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile şi panourilor publicitare se 
face cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasare şi acces la drum şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate 

din ampriză şi zona de siguranţă. În cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autorizaţia de amplasare si acces la drumul 
judeţean, precum şi în cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării amprizei şi zonei de siguranţă, proprietarul este obligat să desfiinţeze sau să mute pe cheltuiala sa 

obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la 

dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului. 
3. Acordul si autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcţiune a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, 

beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 

4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 

5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum 

de acces la drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă. 
7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau autorizaţiei. 

8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, 

TV, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 20 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 
9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 

1,00 m de jur împrejur. 

10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B din tabelul de mai sus, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur 
împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

11. Pentru accesele la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 8, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din  zona drumului, respectiv din 

ampriză şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a  benzilor de accelerare şi decelerare 
(dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se 

realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în 

localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 
12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

13. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care realizează accese la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum 

şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabila însă în cazul în care se 
schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) sau se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 

14. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, 

şcoli, grădiniţe). 
15. Tarifele exprimate în euro se vor achita în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna 

anterioară datei achitării tarifului. 

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a 
României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 43/2009 

TARIFE SUPLIMENTARE 

pentru depăşirea limitelor de greutate şi/sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România care circulă pe drumurile judeţene 
 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

(euro) 

1 Emitere autorizaţie specială, traseu şi condiţii de parcurs tarif/document 23,80 

2 Depăşirea masei 

totale maxime 

admise, indiferent de 

tipul suspensiilor, 

masa totală reală de (tone) 

16,1 - 20,0 

tarif x distanţă 

0,19 

20,1 - 25,0 0,24 

25,1 - 30,0 0,29 

30,1 - 35,0 0,34 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

(euro) 

numărul de osii sau 

de roţi 

35,1 - 40,0 0,38 

40,1 - 45,0 0,43 

45,1 - 50,0 0,48 

50,1 - 55,0 1,05 

55,1 - 60,0 1,14 

60,1 - 65,0 1,24 

65,1 - 70,0 1,34 

70,1 - 75,0 1,43 

75,1 - 80,0 1,53 

80,1 - 85,0 1,62 

85,1 - 90,0 1,72 

90,1 - 95,0 1,82 

95,1 - 100,0 1,90 

peste 100 
1,90 euro+0,10 euro pentru fiecare 0,1-5,0 tone peste 

100 tone 

3 

Depăşirea masei 

maxime admise pe 

axe, indiferent de 

numărul de osii sau 

de roţi 

axa simplă cu, 

(tone) 

 

tarif x distanţă 

suspensii pneumatice sau 

echivalente 

alte suspensii decât cele 

pneumatice sau 

echivalente 

0,1 - 0,5 0,06 0,09 

0,6 - 1,0 0,19 0,24 

1,1 - 1,5 0,28 0,35 

1,6 - 2,0 0,74 0,94 

2,1 - 2,5 1,14 1,42 

2,6 - 3,0 1,66 2,08 

3,1 - 3,5 2,20 2,75 

peste 3,5 *) 

2,20 euro+0,95 euro pentru 

fiecare 0,1-0,5 tone peste 

3,5 tone 

tarifele prevăzute 

pentru suspensii 

pneumatice x 1,50 

axa dublă cu, (tone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axa triplă cu, (tone) 

0,1 - 0,5 

tarif x distanţă 

0,19 0,24 

0,6 - 1,0 0,26 0,34 

1,1 - 2,0 0,53 0,66 

2,1 - 3,0 0,78 0,98 

3,1 - 4,0 1,05 1,31 

4,1 - 5,0 1,38 1,72 

5,1 - 6,0 1,68 2,10 

peste 6,0*) 

1,68 euro+1,43 euro pentru 

fiecare 0,1-1,0 tone peste 

6,0 tone 

tarifele prevăzute 

pentru suspensii 

pneumatice x 1,30 

0,1 - 0,5 0,29 0,36 

0,6 - 1,0 0,34 0,43 

1,1 - 2,0 0,51 0,64 

2,1 - 3,0 0,84 1,06 

3,1 - 4,0 1,17 1,46 

4,1 - 5,0 1,49 1,86 

5,1 - 6,0 1,86 2,34 

6,1 - 7,0 2,24 2,80 

peste 7,0*) 

2,24 euro+0,95 euro pentru 

fiecare 0,1-1,0 tone peste 

7,0 tone 

tarifele prevăzute 

pentru suspensii 

pneumatice x 1,50 

4 

Depăşirea 

dimensiunilor 

maxime admise 

lungime cu (metri) 

0,01 - 0,20 

tarif x distanţă 

0,00 

0,21 - 1,00 0,03 

1,01 - 2,00 0,08 

2,01 - 3,00 0,13 

3,01 - 4,00 0,18 

4,01 - 5,00 0,22 

peste 5,0 
0,22 euro+0,05 euro pentru fiecare 0,01-1,0 metri 

peste 5,0 metri 

lăţime cu (metri) 

0,01 - 0,10 

tarif x distanţă 

0,00 

0,11 - 0,50 0,10 

0,51 - 1,00 0,19 

1,01 - 1,50 0,29 

1,51 - 2,00 0,38 

2,01 - 2,50 0,86 

2,51 - 3,00 1,34 

3,01 - 3,50 1,82 

3,51 - 4,00 2,29 

peste 4,00 
2,29 euro+0,05 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri 

peste 4,0 metri 

înălţime cu (metri) 

0,01 - 0,05 

tarif x distanţă 

0,00 

0,06 - 0,25 0,05 

0,26 - 0,50 0,10 

0,51 - 1,00 0,19 

1,01 - 1,50 0,29 

1,51 - 2,00 0,38 

2,01 - 2,50 0,86 

2,51 - 3,00 1,34 

3,01 - 3,50 1,82 

3,51 - 4,00 2,29 

peste 4,00 
2,29 euro+0,05 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri 

peste 4,0 metri 

5 Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor maxime admise tarif/estimare 25,00 
 

Notă: A. Sunt exceptate de la plata tarifului: 

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării; 

b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 

c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi de către subunităţile acesteia; 

d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la 

Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare 



 15 

internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

h) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă. 

I. Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state; 

II. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorca/remorcile 

tractată/tractate de acesta, cu sau fără încărcătură; 

III. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

IV. Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Covasna; 

V. Pentru circulaţia vehiculelor cu depăşirea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplică tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă; 

VI. Tarifele se aplică la acelaşi nivel pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state; 

VII. Tarifele prevăzute la nr. crt. 2 se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără autorizaţia specială de transport, prevăzută la nr. crt. 1; 

VIII. Tarifele prevăzute la nr. crt. 3, marcate cu "*)", se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără autorizaţia specială de transport, prevăzută la nr. crt. 1; 

IX. Tarifele prevăzute la nr. crt. 4 se majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată circulaţia fără autorizaţia specială de transport, prevăzută la nr. crt. 1; 

X. Pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele de la pct. 2 şi 4 nu se aplică 

pentru masa totală şi/sau dimensiunile mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care 

sunt cel mult egale cu masa totală şi cu dimensiunile prevăzute de Directiva 96/53/CEE: 

1. Emiterea autorizaţiilor speciale de transport 

Tarifarea pentru emiterea autorizaţiilor speciale de transport se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

2. Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport 

a) Pentru autorizaţiile speciale de transport eliberate la cerere se aplică reduceri ale tarifelor în funcţie de perioada autorizată, astfel: 

(i) pentru o perioadă de 3 luni consecutive, tarifele prevăzute la nr. crt. 2, 3 şi 4 se aplică la 95% din valoarea totală, achitată anticipat; 

(ii) pentru o perioadă de 6 luni consecutive, tarifele prevăzute la nr. crt. 2, 3 şi 4 se aplică la 90% din valoarea totală, achitată anticipat; 

(iii) pentru o perioadă de 9 luni consecutive, tarifele prevăzute la nr. crt. 2, 3 şi 4 se aplică la 85% din valoarea totală, achitată anticipat; 

(iv) pentru o perioadă de 12 luni consecutive, tarifele prevăzute la nr. crt. 2, 3 şi 4 se aplică la 75% din valoarea totală, achitată anticipat. 

b) Pentru celelalte perioade de valabilitate pentru care se eliberează autorizaţii speciale de transport nu se aplică reduceri a le tarifelor; 

c) Autorizaţia specială de transport se eliberează pentru fiecare transport sau pentru mai multe transporturi efectuate cu acelaşi vehicul, cu va lori identice ale maselor 

şi dimensiunilor, pe traseele autorizate şi este valabilă numai dacă există şi este prezentată, în original, personalului cu drept de control; 

d) Autorizaţiile speciale de transport eliberate conform pct. 2 lit. a) se pot emite şi pentru mai multe numere de înmatriculare ale (semi)remorcilor, condiţionat de 

menţinerea vehiculului motor şi de respectarea configuraţiei şi caracteristicilor înscrise în autorizaţie; 

e) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare; 

f) În situaţia în care vehiculul nu poate fi cântărit sau măsurat din motive cauzate de lipsa ori de nefuncţionarea echipamentelor tehnice, masele şi dimensiunile se 

constată din: certificatul de înmatriculare, CMR, carnetul TIR sau alt document echivalent, autorizaţia specială de transport sau alte documente din care să reiasă masa proprie a 

vehiculului, masa încărcăturii şi dimensiunile; 

3. Tarifare pentru depăşirea masei (totală sau pe axe) 

a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe 

ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată; 

b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului; 

c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se 

efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de osii sau de roţi ale fiecărui vehicul; 

d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă 

pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; 

e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru 

fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe; 

f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele 

componente ale configuraţiei de axe; 

g) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează; 

h) Nu se eliberează autorizaţie specială de transport, nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea masei maxime admise pe axă şi a masei totale sau 

a maselor pe axe şi masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, dacă depăşirea este de până la: 

(i) 3% inclusiv, pentru masa pe axă simplă; 

(ii) 3% inclusiv, pentru masa pe axă dublă; 

(iii) 3% inclusiv, pentru masa pe axă triplă; 

(iv) 4,0% inclusiv, pentru masa totală. 

i) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze); 

j) Masa maximă pe axe care poate fi autorizată peste masa maximă admisă, până la care este posibilă emiterea autorizaţiei speciale de transport, şi circulaţia 

vehiculelor, indiferent de categoria de drum: 

(i) 3,5 tone pentru axa simplă; 

(ii) 6,0 tone pentru axa dublă; 

(iii) 7,0 tone pentru axa triplă. 

k) În mod excepţional se pot autoriza transporturi cu depăşiri de masă pe configuraţii de axe peste masele maxime pe axe care pot fi autorizate, pentru care nu există 

posibilitatea tehnică de diminuare a masei încărcăturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, cu condiţia întocmirii unui proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de 

administratorul drumului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata tarifelor suplimentare de utilizare corespunzătoare depăşirilor; 

4. Tarifare pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise: 

a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea 

maximă admisă; 

b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite; 

c) Nu se eliberează autorizaţie specială de transport, nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea 

dimensiunilor înscrise în autorizaţia specială de transport, dacă depăşirea se încadrează în următoarele valori: 

(i) pentru lungime: 20 cm; 

(ii) pentru lăţime: 10 cm. 

d) Nu se tarifează şi nu se sancţionează contravenţional depăşirea cu 0,01-0,05 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, 

Dacă traseul autorizat permite circulaţia cu înălţimea rezultată, personalul cu drept de control din cadrul DADJ efectuează o  menţiune pe autorizaţie, În cazul în care nu este posibilă 

circulaţia cu înălţimea rezultată prin măsurare, personalul cu drept de control elaborează un nou traseu, pentru care se recalculează tarifele suplimentare de utilizare; 

e) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se eliberează autorizaţie specială de transport până la lungimea de 20,75 

metri inclusiv; 

5. Tarifare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport: 

Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se aplică prin cumularea tarifelor pentru emiterea autorizaţiei speciale de transport, pentru depăşirea 

masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea dimensiunilor. 

C. Modul de efectuare a calculelor: 

1. tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; 

2. distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

3. rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează p lata. 

D. Tarifele exprimate în euro se vor achita în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei 

achitării tarifului. 

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi 

lucrătoare a lunii respective. 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TAXE ȘI TARIFE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 
 

1. Taxe speciale pentru servicii de copiat, multiplicat 

- pentru persoane fizice: 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 
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- pentru persoane juridice 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

2. Taxe pentru servicii de fax, scanare 

- pentru persoane fizice: 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane juridice 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

3. Tarif pentru căutare în arhivă 

- pentru persoane fizice 6 lei/document 

- pentru persoane juridice 10 lei/document 

4. Taxe pentru eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva Consiliului Județean Covasna 

- pentru persoane fizice: 
1 lei/pagină-format A4 

2 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane juridice 
2 lei/pagină-format A4 

4 lei/pagină-format A3 
 

Notă: Taxele se vor încasa în numerar prin casieria instituţiei sau cu ordin de plată prin Trezoreria mun. Sf. Gheorghe. Documentele se vor elibera după 

prezentarea dovadei plăţii taxelor. 

- Serviciile de copiere se pot efectua atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic în format electronic, în funcţie de opţiunea solicitantului. 
- În cazul serviciului de copiere în format electronic (scanare) documentele se eliberează pe suportul solicitantului (CD, memory stick, floppy etc.), sau 

documentele se pot transmite prin e-mail dacă mărimea acestora nu depăşeşte 1 Mb. 

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TARIFE PENTRU PUBLICARE ÎN MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI COVASNA 
 

1. Tarif pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al judeţului Covasna: 1,40 lei RON/pagină format A4 

2. Tarif de vânzare a Monitorului Oficial al judeţului Covasna: 0,40 lei RON/pagină format A4 

3. Tarif de urgenţă:  2,80 lei RON/pagină format A4 

4. Abonament la Monitorul Oficial al judeţului Covasna: 
30,72 lei RON pe trimestru 

61,44 lei RON pe semestru 

5. Abonament pentru publicare în Monitorul Oficial al judeţului Covasna: 3,36 lei RON/pagină format A4 pe trimestru 

 

Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE LA CENTRUL DE STUDII EUROPENE 
 

1. 

Cazare: Lei/zi 

a) cameră cu pat single 90 

b) cameră cu pat dublă 110 

2. 

Închiriere:  

Sala de conferințe (Corp A) 400 

Sala de conferințe (Corp B) 200 

Teren tenis 30/oră 

Terasă de vară 500/zi 
 

Notă: În cazuri excepţionale Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate acorda în scris scutire de la plata tarifelor mai sus menţionate. 
 

Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TARIFE LA BILETE DE INTRARE, PRECUM ŞI ALTE TAXE ÎN CADRUL MUZEULUI NAŢIONAL SECUIESC 
 

1. 
Ghidaj de vizitare a Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din Cernat, Muzeul 

Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 
12 lei 

2. 
Fotografiere în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din Cernat, Muzeul 

Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 
12 lei 

3. 
Video în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din Cernat, Muzeul 

Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 
25 lei 

4. 
Închiriere sală de expoziţii în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din 
Cernat, Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 

120 lei/ora 

5. 
Copiere fotografii din arhivă în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din 

Cernat, Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 
12 lei/fotografie 

6. 

Taxa zilnică pentru vizitarea Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din Cernat, 
Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt: 

 

- bilet întreg 6 lei 

- bilet cu preţ redus (elevi, studenţi, pensionari, militari în termen, veterani de război) 3 lei 

7. 

Abonament anual pentru vizitarea Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de Artă din Sf. Gheorghe, Muzeul Haszmann Pál din 
Cernat, Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc și Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt (cuprinzând 5 intrări) 

 

- abonament cu preț întreg 15 lei 

- abonament cu preț redus (elevi, studenți, pensionari, militari în termen, veterani de război) 7 lei 
 

Notă: Beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzee, pe baza documentelor justificative: 

- preșcolari, copii instituționalizați, persoane cu dizabilități, angajații rețelei de muzee din România. 

 

Anexa nr. 8 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CADRUL BIBLIOTECII JUDEŢENE COVASNA 
 

1. 
Eliberarea permisului de cititor/taxa de vizitare anuală a acestuia 3 lei 

- pentru elevi, studenţi şi pensionari 2 lei 

2. Eliberarea unui nou permis în caz de pierdere a celui inițial 3,5 lei 

3. 

Multiplicări: a. xerocopiere A4 alb-negru (față-verso) 0,4 lei 

b. xerocopiere A4 color (per pagină) 1,5 lei 

c. xerocopiere A3 alb-negru (față-verso) 0,8 lei 

d. printare A4 alb-negru (per pagină) 0,6 lei 

e. printare A4 color (per pagină) 1,5 lei 

4. Scanare (per pagină) 1 lei 

5. 
Penalizare pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate:  

a. cărți 0,2 lei/zi de întârziere/volum 

b. materiale de mediatecă 1 lei/zi de întârziere/item 
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6. Bibliografii tematice, redactate la cerere 0,6 lei/record 

7. Împrumut interbibliotecar (documente de bibliotecă) Cheltuieli poştale aferente 

8. Sancțiuni pentru deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate: 
Conform Legii 334/2002 

completat şi modificat 

9. 

Închirieri de spaţiu pentru întruniri, conferințe, expoziții și acțiuni similare:  

a. fără dotări suplimentare 50 lei/oră consumată 

b. cu dotări suplimentare (ecran de proiecție cu stativ, tablă magnetică cu marker, microfon și boxe) 15 lei/dotare/ocazie (în plus 

față de tariful de închiriere) 
 

Notă: În cazuri excepţionale Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate acorda în scris scutire de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9. 

 

Anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TAXĂ DE ACCES AL AUTOTURISMELOR ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN 

„DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÎNTU GHEORGHE 
Lei/½ oră 

- autovehicule 6 

 

Anexa nr. 10 la Hotărârea nr. 43/2009 
 

TARIFE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR ȘI ACORDAREA LICENȚELOR DE TRANSPORT DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE SPECIALE 
 

1. Eliberarea autorizației de transport 300 lei 

2. Modificarea autorizației de transport la cererea operatorului 200 lei 

3. Prelungirea termenului autorizației de transport 200 lei 

4. Eliberarea de copii conforme după autorizația de transport 250 lei/buc. 

5. Eliberarea licenței de traseu (conform contractului, dar nu mai mult de 3 ani) 300 lei 

6. Eliberarea de copii conforme după licențele de traseu 200 lei/buc. 

7. Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu, a copiilor conforme după autorizație, ocazionată de pierdere, sustragere sau deteriorare 100 lei/buc. 

8. Cerere pentru acordarea/modificarea/prelungirea autorizației de transport 1 lei/buc. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 44/2009 

privind încheierea pe durată determinată a contractelor de 

management ale directorilor instituţiilor publice de cultură 

aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, analizând expunerea de motive a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încheierea pe 

durată determinată a contractelor de management ale directorilor 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Covasna, ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public; în temeiul art. 91 alin. 

(1) lit. „a” coroborat cu lit. „f” şi în baza art. 97 alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Ia act de încetarea de drept, prin efectul legii, a 

contractelor de management ale directorilor instituţiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. Directorii instituţiilor publice de cultură cărora le sunt 

aplicabile dispoziţiile art. 1 vor încheia cu preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna, în calitatea sa de ordonator principal de 

credite, noi contracte de management, a căror durată nu poate 

depăşi durata pentru care a fost aprobat proiectul de management 

ce a stat la baza încheierii contractelor de management iniţiale. 

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru privind managementul 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Covasna, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.4. Anexele contractelor de management anterior 

încheiate rămân valabile pentru fiecare contract în parte, până 

la publicarea în Monitorul Oficial al noilor reglementări 

privind actele normative subsecvente O.U.G. nr.189/2008.  

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, directorii instituţiilor de cultură şi Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

Anexă la Hotărârea nr. 44/2009 

CONTRACT-CADRU DE MANAGEMENT  
 

Încheiat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor 
publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public 

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

- Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, p-ța Libertății, nr. 4, județul Covasna, reprezentat prin domnul Tamás Sándor, 

preşedinte al Consiliului Județean Covasna, denumit în continuare autoritatea, şi 

- Domnul.......................................,în calitate de director al .........................,domiciliat în .........................................................................., posesor al 
cărţii de identitate seria ......., nr. ................................, eliberat de ....................................., la data de ......................., CNP ........................................, denumit în 

continuare manager, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prin prezentul contract managerul se obligă să asigure organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii ......................................................................................., 

denumită în continuare instituţia, pe baza obiectivelor şi a indicatorilor cuprinşi în proiectul de management, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.3. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract de management se încheie pe durată determinată, egală cu perioada rămasă din contractul de management iniţial pentru care a fost întocmit 

şi aprobat proiectul de management. 

Art.4. REMUNERAŢIA MANAGERULUI 

1. Pentru activitatea depusă managerul are dreptul la o remunerație, asigurată prin transferuri bugetare de către autoritate, din sume prevăzute în bugetul 

acestuia, în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului bugetar. 

2. Remunerația managerului se stabilește la nivelul salariului de bază maxim care se plătește în instituție, majorat cu 55%, în valoare brută de ........... 
lei/lunar, la care se adaugă sporurile prevăzute de legislația în vigoare. 

3. Remunerația se actualizează prin raportare la salariul maxim plătit în instituție, prin act adițional la prezentul contract. 
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4. Remunerația lunară a managerului se poate diminua sau majora în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la realizarea obiectivelor și criteriilor 

de performanță stabilite în prezentul contract. 

5. Remunerația managerului este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale și se impozitează potrivit legislației în materie. 
6. Remunerația managerului, obținută în temeiul contractului de management, este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând 

pentru manager și autoritate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de 

muncă și boli profesionale, din legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind 
asigurările de sănătate. 

Art.5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANAGERULUI 

1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului contract; 

b) dreptul la remunerația pentru munca depusă, stabilită în condițiile legii; 

c) să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul 
instituţiei, efectuate în ţară şi în străinătate, din bugetul instituţiei; 

d) să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor prezentului contract, cu 
respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management; 

e) să negocieze anual programul minimal; 

f) să prezinte un nou proiect de management, în cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9, elaborat în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini întocmit de autoritate, în condiţiile legii; 

g) dreptul la repaus zilnic și săptămânal, în condițiile legii; 

h) dreptul la concediu de odihnă anual, și la alte concedii legal stabilite; 
i) dreptul la securitate și sănătate în muncă, în condițiile legii. 

2. Managerul are, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să asigure gestionarea şi administrarea eficientă, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului; 
b) să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management; 

c) să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu prevăzut în anexa la contractul de management; 

d) să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă; 
e) să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale;  

f) să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 

g) să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; 
h) să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; 

i) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

j) să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii. 

Art.6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII 
1. Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să efectueze evaluarea managementului, periodic, conform dispozițiilor art. 9 din prezentul contract, în condițiile legii; 
b) să solicite managerului prezentarea raportului de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale; 

c) să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale, precum și în programele minimale, în cazuri temeinic 

justificate, potrivit legii; 
2. Autoritatea are, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să acorde managerului toate drepturile care decurg din contractul de management şi din lege; 

b) să diminueze sau să majoreze remuneraţia managerului în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă 
stabilite în prezentul contract; 

c) să asigure instituţiei, în limitele aprobate anual în bugetul județean prin hotărâre a Consiliului județean Covasna, fondurile necesare, potrivit 

proiectului de management, obiectivelor şi criteriilor de performanţă; 
d) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile propuse în proiectul de management; 

e) să negocieze anual programul minimal; 

f) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal al managerului. 

Art.7. LIMITELE DE COMPETENŢĂ 

1. Pentru realizarea obiectului prezentului contract, managerul dispune de următoarele competenţe: 

a) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor prezentului contract, cu respectarea prevederilor legale, 
fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia; 

b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor 

de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 
c) selectează, angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; 

d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; 

e) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale 
acestora, precum şi alte măsuri legale care se impun; 

f) stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat al instituţiei, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a 

instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post; 
g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii; 

h) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în condiţiile legii;  

i) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale; 
j) alte competenţe încredinţate de ordonatorul principal de credite al autorităţii. 

2. Autoritatea asigură managerului deplină libertate în organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei.  

3. Managerul este obligat să presteze activitatea care face obiectul prezentului contract în interesul instituţiei. Managerului îi sunt interzise orice activităţi 
şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei. 

4. Pe durata prezentului contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la 
activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către autoritate. 

Art.8. PROGRAMUL MINIMAL, OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

1. Programul minimal se negociază anual, de autoritate şi manager, în trimestrul III, în baza propunerilor din proiectul de management.  
2. Urmare a negocierii prevăzute la alin. (1) se aprobă programul minimal anual şi sumele necesare realizării acestuia, după aprobarea bugetului 

autorităţii, şi se cuprinde în acte adiţionale la prezentul contract. 

3. Obiectivele şi criteriile de performanţă se renegociază anual, în condiţiile prevăzute la alin. 1-2. 
Obiectivele şi criteriile de performanţă se renegociază anual. 

Art.9. EVALUAREA MANAGEMENTULUI 

1. Prin evaluarea managementului autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate de manager prin prezentul contract, în raport cu 
resursele financiare alocate.  

2. Evaluarea se face în considerarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse şi, după caz, va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât 

cele din programul minimal.  
3. Evaluarea managementului se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colecțiilor publice, bibliotecilor si al așezămintelor culturale de drept public şi ale Regulamentului de evaluare, 

pe baza raportului de activitate înaintat de manager în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale. 
4. Evaluările sunt efectuate periodic, anual. 
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5. În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 120 zile calendaristice înainte de expirarea duratei 

contractului de management (termen stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008). 

Art.10. CLAUZE SPECIALE 

1. În activitatea sa managerul este asistat de organe colegiale-consiliul administrativ şi consiliul consultativ de specialitate. 

2. În executarea prezentului contract, managerul poate fi asistat de o echipă managerială formată din specialişti şi/sau experţi. 

Art.11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit 

reglementărilor legale. 

2. Managerul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său contrar intereselor instituţiei şi autorităţii, prin acte de gestiune imprudentă, 
prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei. 

3. În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, angajatorul are obligaţia de a sesiza de îndată 

organele competente. Pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă. 

Art.12. CLAUZA PENALĂ, FORŢA MAJORĂ 

1. Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea indicatorilor de referință stabiliți prin 
contractul de management atrag diminuarea remunerației managerului, în conformitate cu clauzele convenite sau prin acte adiționale. 

2. Diminuarea remuneraţiei produce efecte până la aprobarea rezultatului final al evaluării următoare. 

3. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
4. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la 

apariţia acesteia. 
6. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 15 zile calendaristice şi în mod complet, producerea 

acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

7. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.13. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 

1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 
2. Autoritatea poate modifica unilateral, din motive excepționale, legate de interesul național/local, clauzele contractuale, iar această modificare se poate 

face numai cu notificarea prealabilă a managerului, comunicată cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări. 

3. Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt 
aplicabile. 

Art.14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 

1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
a) rezultatul oricărei evaluări a managementului este nesatisfăcător, respectiv nota este mai mică de 7 (şapte); 

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008; 
d) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurării de către autoritate, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 13 alin. 2., a 

condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate; 

e) prin acordul părţilor; 
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului. 

2. În cazurile prevăzute la lit. d), managerului i se va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile. 

Art.15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Art.16. DISPOZIŢII FINALE 

1. Durata prezentului contract nu poate fi prelungită.  

2. În situaţia prevăzută la art. 44 din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008, dacă rezultatul analizei noului proiect de management se situează peste nota 7, 

între autoritate şi manager se va încheia un nou contract de management. 

3. Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008. 

4. În ipoteza în care, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, legislaţia specială se completează cu actele prevăzute de art. 6, 24 alin. 3, 38 alin. 4, 39 

alin. 1, 40 alin. 2 şi 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, dispoziţiile prezentului se adaptează corespunzător sau încetează de drept, după caz. 
5. Anexele contractului de management anterior încheiat nr. ............. din data de ................... rămân valabile până la încetarea dispoziţiilor prezentului. 

6. Prezentul contract de management a fost întocmit în 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA  

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

Director 

 

HOTĂRÂREA Nr. 45/2009 

privind aprobarea plăţii cursurilor de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională urmate de aleşii locali din 

Consiliul Judeţean Covasna, în decursul mandatului 

obţinut în urma alegerilor locale din 1 iunie 2008 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 

de aprobare a plăţii cursurilor de perfecţionare profesională 

urmate de consilierii judeţeni din Consiliul Judeţean Covasna, 

în timpul exercitării mandatului, ţinând cont de Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice precum şi de rapoartele 

comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, în 

conformitate cu prevederile: art. 41 din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 122 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin 

Hotărârea nr. 132/2006, 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. (1) Se aprobă plata cursurilor de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională, urmate de aleşii locali din 

Consiliul Judeţean Covasna, în decursul mandatului obţinut în 

urma alegerilor locale din 1 iunie 2008. 

(2) Participarea la cursurile de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională se va efectua pe baza cererilor 

individuale ale aleşilor locali din Consiliul Judeţean Covasna. 

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 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 



 20 

HOTĂRÂREA Nr. 46/2009 

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 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, 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 Serviciului administrativ gospodăresc; 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I, II și III 

ale Consiliului Județean Covasna, adresa Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna nr. 

7011/24.03.2009, 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-Normativul de dotare cu autoturisme a 

instituțiilor de intere județean și consumul lunar de carburanți-

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, așa cum a 

fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 8/2009, se modifică după cum urmează: 

- Numărul curent 1 va avea următorul cuprins: 

 
„ 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Nr. autoturisme 

- buc - 
Nr. autoutilitare 

- buc - 
Cons. lunar de carb. 

litri/autoturism 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Covasna 17 - - 

Aparat Propriu DGASPC COVASNA 2 - 200 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 1 - 200 

Complex de Servicii comunitare Tg. Secuiesc 
2 - 200 

1 - 110 

Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc 1 - 150 

Centrul de Plasament Nr.2  
Tg. Secuiesc 

1 
 

- 120 

Centrul de Plasament Nr. 3 Înt. Buzăului 1 - 150 

Complex de servicii Comunitare Baraolt 1 - 140 

Centrul de Plasament Nr.6  1 - 130 

Olteni 1 - 150 

Asistenţă Socială pentru Adulţi 1 - 200 

Casa Familială Cernat 1 - 120 

Complex de Servicii pentru Copiii cu Handicap Chilieni 1 - 150 

Complex de Servici Comunitare Sf. Gheorghe 1 - 200 

Complex de servicii Comunitare pentru Persoane Vârstnice Lemnia 1 - 150 

” 
Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 47/2009 

pentru modificarea anexei nr. 2 la 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 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de 

hotărâre privind actualizarea programului de transport județean 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011; 

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: art. 17 lit. „c” din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007; art. 17 alin. (1) lit. „a” şi „c” din Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007; adresa S.C. Producţie Timofte 

S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 2565/23.03.2009; adresele S.C. Ecosil S.R.L., 

înregistrate la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 3046/06.04.2009, respectiv nr. 3144/08.04.2009; 

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. Anexa nr. 2 la 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, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 21/2009 

pentru modificarea anexei nr. 2 la 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. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 47/2009 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 56/2008 cu modificările ulterioare) 
 

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN PENTRU PERIOADA 2008-2011 

M=microbuz de la 10 la 22 locuri, A=autobuz peste 22 locuri 
 

Nr. 

reţea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C Km. 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulaţie 

Zilele de circulaţie 

Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 
Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

01 00 001 Sf. Gheorghe   Arcuș 8 13 A 1 1 4:40 5:00 5:10 5:30 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  5:00 5:20 5:20 5:40 6 

    
 

      
 

    
 

  5:40 6:00 6:10 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 7:20 7:30 7:50 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  6:40 7:00 7:00 7:20 6.7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:20 10:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:20 13:30 13:50 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  15:00 15:20 15:40 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:20 16:30 16:50 6.7 
    

 
      

 
    

 
  19:00 19:20 19:30 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  20:50 21:10 21:30 21:50 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:20 23:40 0:00 1,2,3,4,5 

02 00 002 Sf. Gheorghe Zoltan Angheluș 20 6 A 1 1 4:40 5:15 5:20 5:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:30 7:05 7:15 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:40 13:15 13:30 14:05 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  16:00 16:35 16:45 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  20:30 21:05 21:30 22:05 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:35 23:45 0:20 1,2,3,4,5 

03 00 003 Sf. Gheorghe Ilieni Dobolii de Jos 15 10 A 1 1 4:40 5:06 5:10 5:36 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  5:40 6:06 6:10 6:36 1,2,3,4,5,6 

    
 

      
 

    
 

  6:50 7:16 7:20 7:46 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  7:30 7:56 8:00 8:26 6.7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:26 13:30 13:56 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  15:00 15:26 15:40 16:06 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  16:30 16:56 17:00 17:26 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  18:00 18:26 18:30 18:56 6.7 

    
 

      
 

    
 

  20:45 21:11 21:20 21:46 1,2,3,4,5 
                      23:00 23:26 23:40 0:06 1,2,3,4,5 

04* 00 004 Sf. Gheorghe Bodoc Zălan 16 2 A 1 0 6:00 6:35 6:35 7:10 1,2,3,4,5 

                      16:10 16:45 16:50 17:25 1,2,3,4,5 

05 00 005 Sf. Gheorghe Cernat Tg. Secuiesc 35 3 A 1 1 6:10 6:55 7:00 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4.5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 17:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5 

06 00 006 Sf. Gheorghe Moacșa Dalnic 21 2 A 1 1 5:00 5:35 5:45 6:20 1,2,3,4,5 
                      15:30 16:05 16:15 16:50 1,2,3,4,5 

07 00 007 Sf. Gheorghe Valea Crișului Calnic 17 11 A 1 1 4:40 5:07 5:10 5:37 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  5:45 6:12 6:10 6:37 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  6:45 7:12 7:20 7:47 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:27 10:30 10:57 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  12:30 12:57 13:00 13:27 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  15:00 15:27 15:40 16:07 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:27 16:30 16:57 6.7 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:57 17:00 17:27 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  19:00 19:27 19:35 20:02 6.7 

    
 

      
 

    
 

  20:30 20:57 21:30 21:57 1,2,3,4,5 
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Nr. 

reţea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C Km. 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulaţie 

Zilele de circulaţie 

Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 
Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

                      23:00 23:27 23:40 0:07 1,2,3,4,5 

08 00 008 Sf. Gheorghe Araci Bățanii Mari 64 2 A 2 1 6:55 9:25 13:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                      12:00 14:30 15:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

09 00 009 Sf. Gheorghe Covasna-Zagon Sf. Gheorghe 75 2 A 1 1 11:00     13:36 1,2,3,4,5 
                      15:30     18:06 1,2,3,4,5,6,7 

10 00 010 Sf. Gheorghe Tg. Secuiesc Breţcu 51 8 M 1 1 4:30 5:40 5:45 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 8:10 8:30 9:40 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  8:00 9:10 9:30 10:40 6,7 

            
 

    
 

  10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  12:00 13:10 14:30 15:40 1,2,3,4,5 
            

 
    

 
  15:00 16:10 16:15 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  16:00 17:10 17:20 18:30 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  17:30 18:40 18:45 19:55 1,2,3,4,5,67 

11 00 011 Zagon Covasna Sf. Gheorghe 45 1 A 1 1 5:40 7:01 19:00 20:21 1,2,3,4,5 

12* 00 012 Leț Țufalău Sf. Gheorghe 26 1 M 1 1 5:30 6:20 17:00 17:50 1,2,3,4,5 

13 00 013 Valea Mare Boroșneul Mare Sf. Gheorghe 27 3 A 1 1 5:00 6:00 6:45 7:45 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  7:50 8:50 13:30 14:30 1,2,3,4,5 
            

 
    

 
  14:30 15:30 16:00 17:00 1,2,3,4,5 

14 00 014 Zagon Boroșneul Mare Sf. Gheorghe 30 8 A 2 1 5:30 6:16 7:30 8:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  6:00 6:46 7:20 8:06 6.7 
            

 
    

 
  6:30 7:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  8:30 9:16 12:30 13:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:16 14:02 17:30 18:16 1,2,3,4,5 
            

 
    

 
  16:20 17:06 19:00 19:46 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:00 13:46 15:30 16:16 6.7 

                      17:00 17:46 19:00 19:46 6,7 

15 00 015 Filia Hámor Malnaș Sf. Gheorghe 61 1 A 1 1 6:20 8:15 16:00 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

16 00 016 Bixad Olteni Sf. Gheorghe 31 1 A 1 1 5:30 6:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

17 00 017 Filia  Vâlcele Sf. Gheorghe 65 2 A 1 1 7:00 9:30 13:00 15:30 1,2,3,4,5 

          Sf. Gheorghe           7:00 9:30 15:00 17:30 6 

18 00 018 Doboșeni Vâlcele Sf. Gheorghe 66 1 A 1 1 5:30 7:30 16:00 18:00 1,2,3,4,5 

19 00 019 Înt. Buzăului Ozun Sf. Gheorghe 45 3 M 1 1 6:30 7:55 8:00 9:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:30 10:55 12:00 13:25 1,2.3,4,5 
                      14:30 15:55 16:00 17:25 1,2,3,4,5 

20 00 020 Dobârlău centru Ozun Sf. Gheorghe 18 5 M 1 0 6:20 6:45 6:50 7:15 1,2,3,4,5 

                      7:30 7:55 8:15 8:40 1,2,3,4,5 
                      9:30 9:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5 

                      13:00 13:25 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

                      15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5 

21 00 021 Sântionlunca Ozun Sf. Gheorghe 16 9 M 1 1 6:10 6:35 6:35 7:00 1,2,3,4,5 

                      7:00 7:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:30 9:55 1,2,3,4,5 
                      9:55 10:20 10:30 10:55 1,2,3,4,5 

                      11:00 11:25 12:00 12:25 1,2,3,4,5 

                      13:30 13:55 14:15 14:40 1,2,3,4,5 
                      14:40 15:05 15:05 15:30 1,2,3,4,5 

                      16:00 16:25 16:25 16:50 1,2,3,4,5 

                      16:50 17:15 17:20 17:45 1,2,3,4,5 

22 00 022 Covasna Brateș Sf. Gheorghe 31 6 M 1 1 6:00 6:50 7:00 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:30 9:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6,7 
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Nr. 

reţea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C Km. 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulaţie 

Zilele de circulaţie 

Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 
Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

    
 

      
 

    
 

  12:00 12:50 13:15 14:05 1,2,3,4,5,6,7 
    

 
      

 
    

 
  14:30 15:20 16:00 16:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:00 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

                      19:25 20:15 20:35 21:25 1,2,3,4,5 

23* 00 023 Băcel Chichiş Sf. Gheorghe 15 1 M 1 0 7:00 7:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

24 00 024 Aita Medie Vâlcele Sf. Gheorghe 45 1 M 1 0 6:45 7:35 15:15 16:05 1,2,3,4,5 

25 00 025 Baraolt Tălișoara Vârghiș 8 2 A 1 1 6:30 7:00 7:10 7:40 1,2,3,4,5 
                      15:00 15:30 15:40 16:10 1,2,3,4,5 

26 00 026 Baraolt Tălișoara Filia Vashámor 11 4 A 1 1 6:20 7:00 7:10 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  9:20 10:00 10:10 10:50 1,2,3,4,5 
            

 
    

 
  12:00 12:40 12:50 13:30 1,2,3,4,5 

                      15:00 15:40 15:50 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

27 00 027 Herculian Bățanii Mici Baraolt 12 1 A 1 1 6:50 7:35 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

28* 00 028 Aita Seacă Bățanii Mari Baraolt 15 1 M 1 0 7:00 7:35 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

29* 00 029 Belin Căpeni Baraolt 20 1 A 1 0 6:30 7:50 13:30 14:50 1,2,3,4,5 

30 00 030 Cernatul de Sus Cernat Tg. Secuiesc 15 4 A 2 1 5:45 6:15 6:25 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 7:30 13:10 13:40 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  14:00 14:30 15:30 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:50 16:20 16:30 17:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  18:00 18:30 19:00 19:30 1,2,3,4,5 

31 00 031 Hilib Tinoasa Tg. Secuiesc 13 1 A 1 1 5:45 6:15 15:30 16:00 1,2,3,4,5 

32 00 032 Tg. Secuiesc Tinoasa Ojdula 16 5 A 1 1 5:15 5:35 5:45 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:35 6:55 7:00 7:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 7:50 8:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 
    

 
      

 
    

 
  12:30 12:50 13:35 13:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:30 15:50 16:00 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5 

33 00 033 Mereni Poian Tg. Secuiesc 22 6 A 2 1 5:45 6:40 7:10 8:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:45 7:40 17:00 17:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:10 9:05 9:30 10:25 1,2,3,4,5,6,7 
    

 
      

 
    

 
  10:30 11:25 13:10 14:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 15:05 15:30 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  15:25 16:20 16:30 17:25 1,2,3,4,5 
                      18:00 18:55 20:30 21:25 1,2,3,4,5 

34 00 034 Tg. Secuiesc Sînzieni Petriceni 12 5 A 1 1 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  7:30 8:00 8:00 8:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  13:30 14:00 14:00 14:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:30 16:00 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

35 00 035 Tg. Secuiesc Sînzieni Valea Seacă 12 4 A 1 1 5:25 5:55 5:55 6:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  13:10 13:40 14:00 14:30 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  15:30 16:00 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

36 00 036 Tg. Secuiesc Catalina Mărcușa 16 5 A 1 1 5:05 5:30 5:40 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:25 6:50 6:50 7:15 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  7:20 7:45 8:00 8:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  13:30 13:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:30 15:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  16:30 16:55 17:00 17:25 1,2,3,4,5 

37 00 037 Ghelința Catalina Tg. Secuiesc 14 4 A 2 1 5:45 6:15 6:15 6:45 1,2,3,4,5 
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Nr. 

reţea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C Km. 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulaţie 

Zilele de circulaţie 

Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 
Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

    
 

      
 

    
 

  6:45 7:15 7:30 8:00 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  8:00 8:30 13:30 14:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:00 14:30 15:30 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:50 16:20 16:30 17:00 1,2,3,4,5 

38 00 038 Harale Ghelința Tg. Secuiesc 14 1 A 1 1 6:00 6:30 15:30 16:00 1,2,3,4,5 

39 00 039 Mărtănuș Brețcu Tg. Secuiesc 22 4 A 2 1 5:45 6:25 6:25 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:10 7:50 13:30 14:10 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  14:15 14:55 15:30 16:10 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:40 16:20 16:30 17:10 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:00 17:40 19:00 19:40 1,2,3,4,5 

40 00 040 Tg. Secuiesc Lunga  Lemnia de Sus 16 2 A 1 1 5:20 5:50 5:50 6:20 1,2,3,4,5 

                      16:00 16:30 16:30 17:00 1,2,3,4,5 

41 00 041 Tg. Secuiesc Băile Balvanyos Panorama Sf. Ana 32 1 M 1 1 8:00 9:30 18:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

42* 00 042 Tg. Secuiesc Turia Alungeni 12 2 A 1 0 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 
                      15:30 16:00 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

43 00 043 Turia   Tg. Secuiesc 13 5 A 2 1 5:45 6:15 6:35 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:05 7:35 8:15 8:45 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  8:45 9:15 13:10 13:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  13:40 14:10 15:30 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:50 16:20 16:30 17:00 1,2,3,4,5 
                      16:30 17:00 17:00 17:30 1,2,3,4,5 

44* 00 044 Icafalău Cernat Tg. Secuiesc 20 1 M 1 0 5:45 6:20 15:30 16:05 1,2,3,4,5 

45* 00 045 Lemnia de Sus Lemnia Tg. Secuiesc 16 1 M 1 0 7:00 7:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5 

46 00 046 Covasna Zăbala Tg. Secuiesc 20 4 A 2 1 5:40 6:15 6:20 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:55 7:30 7:30 8:05 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  8:30 9:05 12:55 13:30 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  13:40 14:15 15:30 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  15:45 16:20 16:30 17:05 1,2,3,4,5 

47 00 047 Covasna Păpăuți Zagon 18 5 M 1 1 6:50 7:15 7:20 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:45 8:10 8:30 8:55 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  14:10 14:35 15:00 15:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:30 15:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5 

                      18:00 18:25 18:30 18:55 1,2,3,4,5 

48 00 048 Surcea Zăbala Covasna 14 1 M 1 0 7:10 7:45 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

49* 00 049 Comandău   Covasna 20 1 M 1 0 6:00 7:00 16:00 17:00 1,3,5,7 

50 00 050 Înt. Buzăului Sita Buzăului Crasna 16 6 M 1 1 6:00 6:30 6:35 7:05 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  7:10 7:40 7:50 8:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:40 10:10 10:15 10:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  11:45 12:15 12:20 12:50 1,2,3,4,5 
    

 
      

 
    

 
  14:15 14:45 16:15 16:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:15 17:45 18:30 19::00 1,2,3,4,5 

51 00 051 Înt. Buzăului   Lădăuţi 7 2 M 1 0 6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5 
                      13:00 13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5 

52 00 052 Barcani   Înt. Buzăului 10 4 M  1 0 6:00 6:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:00 9:25 1,2,3,4,5 

                      12:30 12:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

                      16:30 16:55 17:30 17:55 1,2,3,4,5 

 

Notă: * trasee neatribuite 
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HOTĂRÂREA Nr. 48/2009 

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind 

aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu 

modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 aprilie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare 

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările 

ulterioare, având în vedere: referatul nr. 182/S/17 aprilie 2009, al 

secretarului judeţului Covasna, prin care se propune modificarea 

anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare 

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările 

ulterioare, art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, art. 4 şi 8 din H.G. nr. 

1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului, art. 1 alin. (3) şi art. 26 din 

anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu 

modificările ulterioare, ţinând cont de adresele nr. 16015/2009 şi 

16015/1/2009 ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna 

înregistrate la Consiliul Judeţean Covasna sub numerele 

1623/2009 respectiv 3245/2009, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare 

în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, 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. Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

1. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  

„Componenţa nominală şi pe funcţii a Comisiei pentru 

protecţia copilului Covasna 

- Preşedinte-dl. Varga Zoltán, Secretar al Judeţului 

Covasna; 

- Vicepreşedinte-d-na Vass Mária, directorul general 

al D.G.A.S.P.C. Covasna; 

- Membrii:  

- d-na dr. Creţu Maria, medic specialist pediatru, 

desemnat de D.S.P. Covasna; 

- d-na Keresztély Irma, inspector şcolar general, 

desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna; 

- dl. Insp. Pr. Toth Sigismund, reprezentant al 

I.P.J. Covasna; 

- d-na Ivan Serena, reprezentant al Direcţiei de 

Muncă şi Protecţie Socială Covasna; 

- d-na Bálint Olga-reprezentant al organismelor 

private acreditate din partea Asociaţiei „Szentkereszty 

Stephanie”.” 

2. Articolul 23 al anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:  

„Art.23. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei, 

precum şi secretarul acesteia beneficiază de indemnizaţie de 

şedinţă al cărei cuantum este de 1% din indemnizaţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.” 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea nr. 98/2007 pentru modificarea anexei nr. 1* 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 

privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu 

modificările ulterioare.  
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
HOTĂRÂREA Nr. 49/2009 

privind aprobarea Promisiunii bilaterale de vânzare-

cumpărare a unor terenuri, încheiată sub formă autentică, 

necesare asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului 

Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi 

Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 29 aprilie 2009, analizând Expunerea 

de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, 

dl. Demeter János, privind aprobarea Promisiunii bilaterale de 

vânzare-cumpărare a unor terenuri, încheiată sub formă 

autentică necesare asigurării locaţiei pentru participarea 

Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui 

centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna nr. 

I-VII, având în vedere: Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 23/2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de 

rulment propriu al judeţului Covasna, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 39/2009 privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul - Realizarea unui 

centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”, art. 2 lit. „f” din Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 53/2009 privind unele măsuri 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 39/2009 privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui 

centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”, adresa Ministerului Mediului-Organismul 

Intermediar POS Mediu Sibiu pentru Regiunea 7-Centru nr. 

637/G.G./10.04.2009, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 3243/14.04.2009, 

Raportul de evaluare întocmit de S.C. Novitas S.R.L. nr. 

2591/2009, înregistrat la Registratura generală a Consiliului 

Judeţean Covasna sub nr. 3412 în data de 15 aprilie 2009, 
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Procesul verbal al Comisiei de negociere numită prin 

Dispoziţia nr. 53/2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna, încheiat în data de 15.04.2009 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 însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. 

Novitas S.R.L., nr. 2591/2009, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Promisiunea bilaterală de vânzare-

cumpărare a unor terenuri, în suprafaţă totală de 2,32 ha, 

încheiată la Biroul Notarului Public Savu Alin Gabriel, necesară 

asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului Judeţean 

Covasna cu Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la 

Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, 

prevăzută în anexa nr. 2.  

Art.3. În cazul îndeplinirii condiţiei eveniente conditionae 

(admiterea la finanțare a proiectului) stipulat în actul aprobat la 

art. 2, se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în 

formă autentică, conform clauzelor din Promisiunea bilaterală de 

vânzare-cumpărare. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna, dl Demeter János, Direcţia 

Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

49/2009 se pot studia la Compartimentul administrație publică și coordonarea 

activității consiliilor locale. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 50/2009 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia 

naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-

Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre finanţare  în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 29 aprilie 2009, analizând Expunerea 

de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, 

dl. Demeter János, privind aprobarea indicatorilor Studiului de 

fezabilitate al  Centrului de vizitare din rezervaţia naturală 

„Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în 

acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul comun al 

Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministrului 

Economiei şi Finanţelor nr. 1415/3399/2008, pentru aprobarea 

listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

anexele nr. FR10 şi 2FR1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 23/2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului 

de rulment propriu al judeţului Covasna, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 39/2009 privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui 

centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”, în baza art. 91 alin. (3) 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 Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. 

Geminex S.R.L.-Sfîntu Gheorghe, pentru Proiectul-Realizarea 

unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre 

finanţare în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 

2007-2013 Axa prioritară 4, „Implementarea Sistemelor Adecvate 

de Management pentru Protecţia Naturii”, cu principalii 

indicatorii tehnico-economici, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 a prezentei 

hotărâri, în Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2009 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu 

Proiectul-Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală 

„Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii”, la articolul 1 alineatul (2) 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Bugetul proiectului este de 2.699.410 euro, calculat la 

cursul de schimb valutar al BNR din data de 01.04.2009 şi 

anume: 1 euro=4,2329 lei, iar toate cheltuielile eligibile se vor 

suporta de către finanţator.„ 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează domnul Demeter János, Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna.  
 

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

DISPOZIŢIA Nr. 53/2009 

privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

39/2009 privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Covasna cu Proiectul-Realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi 

Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, analizând 

referatul Vicepreşedintelui Demeter János nr. 928/10.04.2009, 

privind numirea comisiei de negociere în vederea achiziţionării 

unui teren în comuna Reci, având în vedere: Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 23/2009 privind utilizarea în 

anul 2009 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2009 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul-
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Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală 

„Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”-în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii”, ţinând cont de art. 123 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 

104 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 106 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

DISPUNE: 
 

Art.1. În vederea asigurării amplasamentului necesar 

realizării Proiectului-Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la Ozun-

Sîntionlunca”-, care formează obiectul Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 39/2009, se numeşte o comisie în 

următoarea componenţă nominală şi pe funcţii: 
 

Preşedinte: -Demeter János -Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna; 

Membrii: -Bíró Dónát -Arhitect şef al judeţului 

Covasna; 

 -Veres János -consilier în cadrul Direcţiei 

Economice; 

 -Somboti Andreea -consilier juridic în cadrul 

Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică; 

 -Jánosi Zsolt -consilier în cadrul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului; 

Secretar: -Pap Endre -inspector în cadrul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului; 
 

Art.2. Comisia numită la art. 1 are următoarele atribuţii 

principale: 

a.) identificarea terenului adecvat; 

b.) clarificarea situaţiei juridice a terenului sub aspectul 

proprietăţii; 

c.) obţinerea acordului scris al proprietarului/proprietarilor 

prin care se garantează accesabilitatea specialiştilor în vederea 

întocmirii raportului de evaluare a terenului; 

d.) să negocieze termenii şi condiţiile încheierii unui 

antecontract de vânzare-cumpărare; 

e.) preţul negociat pentru cumpărarea terenului nu poate 

fi mai mare decât cel stabilit prin raportul de evaluare; 

f.) antecontractul negociat trebuie să conţină ca şi clauză 

obligatorie faptul că, acesta nu produce efecte dacă Proiectul nu 

este admis la finanţare în cadrul Programului, precum şi faptul 

că, în acest caz, vânzătorul promitent nu are nici o pretenţie 

pecuniară sau de altă natură faţă de cumpărătorul promitent, 

precum şi faptul că antecontractul produce efecte numai după 

aprobarea acestuia de către Consiliul Judeţean Covasna. 

Art.3. (1) Comisia numită la art. 1 lucrează valabil în 

prezenţa majorităţii membrilor săi şi încheie proces-verbal în 

care se consemnează toate discuţiile avute, proces-verbal care se 

semnează de către toţi membrii prezenţi. 

(2) Convocarea Comisiei se face de către preşedintele 

acesteia prin intermediul secretarului Comisiei. 

Art.4. În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. 

„e” din prezenta, preşedintele Comisiei va întreprinde toate 

măsurile necesare întocmirii raportului de evaluare a terenului 

de către un expert autorizat, în condiţiile legii. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 

însărcinează membrii comisiei precum şi Direcţia Economică 

şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 10 aprilie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 

Consilier județean Joós Ștefan Leontin 

 

Ședințe ale Consiliului Județean. 

Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare convocate în anul 2008, mai puțin la ședința de constituire la care am lipsit motivat. 

Ședințe ale comisiei de specialitate. 

Am participat la toate ședințele comisiei nr. 5 convocate în anul 2008, cu ocazia dezbaterilor pe proiecte de hotărâre ce au intrat în ședințe 

ordinare sau extraordinare. 

Întâlniri cu cetățenii. 

Au avut loc conform programării stabilite prin hotărârea Consiliului Județean. Exceptând aceste situații am mai avut întâlniri în câteva 

rânduri cu persoanele care au ridicat probleme punctuale. 

Audiențe. 

Conform programului. 

Sesiuni de instruire. 

Activitatea în teritoriu. 

Am avut întâlniri cu primarii mai multor localități (Baraolt, Ilieni, Înt. Buzăului, Zagon, etc.) ocazii cu care au fost abordate probleme 

specifice fiecărei comunități sau proiectele pe care autoritățile le au pentru aceste comunități. 

Reprezentare în Consilii de administrație, ATOP, Comisii de licitație, comisii de specialitate ale consiliului, etc. 

Sunt membru în Colegiul Director al D.G.A.S.P.C. Covasna, și în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. Am făcut parte din 

Comisia de inventariere a bunurilor imobile din proprietatea Consiliului Județean, și din Comisia de achiziționare a caselor cu destinația Case 

familiale pentru copii din Centrul de la Tg. Secuiesc. Activitățile desfășurate în aceste organisme sunt specifice scopului acestora. O parte dintre 

concluziile acestor comisii s-au concretizat. 

Inițiative. 

Amendamente la proiectele de hotărâre al Consiliului. 

Au fost prezentate în cadrul comisiei atunci când proiectul a necesitat amendarea lui. 

Misiuni oficiale în străinătate. 

Alte aspecte relevante. 
 

25.03.2009 

Consilier județean 

Joós Ștefan Leontin 
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