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INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU DE 

CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

I. Informațiile care se comunică din oficiu în baza art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public 

A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Covasna. 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată; 

4. H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

5. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

6. O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003; 

7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare; 

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

9. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu 

modificările ulterioare; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare; 

12. Legea-cadru a decentralizării nr. 195/2006; 

13. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 89/2008 privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în urma 

alegerilor locale din data de 01 iunie 2008; 

14. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Covasna, cu completările ulterioare; 

15. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

B. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Consiliului Judeţean 

Covasna. 

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, cu completările şi modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, consiliul judeţean are o 

structură funcţională permanentă, denumită aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna asigură condiţiile necesare îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin 

consiliului judeţean şi conducerii executive al acestuia, scop în care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului judeţean şi dispoziţiile 

preşedintelui, soluţionând problemele curente ale judeţului. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna este subordonat 

preşedintelui acestuia. Preşedintele răspunde de buna organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate pe care îl conduce şi coordonează. 

Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, prin dispoziţie. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde: 

- Atribuţiile ce le revin compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate; 

- Relaţiile funcţionale dintre compartimentele de specialitate, pe de o parte şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi, ministere, instituţii 

etc., pe de altă parte; 

- Relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor de specialitate. 

Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna are în structura organizatorică trei direcţii, un serviciu, cinci 

compartimente, cabinetul preşedintelui,respectiv secretariatele vicepreşedinţilor şi a secretarului judeţului. Din punct de vedere al atribuţiilor cele 

trei direcţii se prezintă după cum urmează: 

Direcţia juridică şi administraţie publică este compartimentul din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna care 

asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei 

juridice şi de specialitate. 

Direcţia economică este organul de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care asigură coordonarea la nivel de 

judeţ a activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice, precum şi urmărirea eficienţei capitalului public, realizarea sarcinilor 

în domeniul organizării şi salarizării muncii, stabilirea, modificarea şi urmărirea modului de aplicare a preţurilor şi tarifelor. 

Prin biroul de resort, Direcţia economică pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

consiliului judeţean şi instituţiilor de interes judeţean. 

Direcţia dezvoltarea teritoriului asigură coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, activităţilor de amenajare a 

teritoriului, urbanism, investiţii publice, administrarea drumurilor judeţene, protecţia mediului, dezvoltarea turismului, informare asupra Uniunii 

Europene, gestionarea sistemului informatic de date geografice, administrarea documentaţiilor tehnice proprii. 

2. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 57/2009 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna, reglementează raporturile de serviciu şi individuale de muncă ale personalului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna care au calitatea de funcţionari publici şi de salariaţi, indiferent de funcţiile pe care le deţin şi de durata 

contractului de muncă. 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2006 privind aprobarea Normelor de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna, 

cu modificările ulterioare. 

Prin normele de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna se reglementează: 

- accesul salariaţilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi salariaţilor instituţiilor publice care îşi desfăşoară 

activitatea în sediul Consiliului Judeţean Covasna; 

- accesul deputaţilor şi senatorilor judeţului Covasna pe bază de cartelă magnetică personalizată; 

- accesul reprezentanţilor ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; 

- accesul cetăţenilor se va face pe baza Cărţii/Buletinului de identitate; 

- accesul autoturismelor şi a altor mijloace de transport în sediul Consiliului Judeţean Covasna este controlat de către agentul comunitar 

care monitorizează punctul de acces autovehicule; 

- gestionarea datelor produse de sistemul de control acces şi supraveghere video. 

4. Hotărârea nr. 120/2008 privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna  

Organigrama şi numărul de personal se prezintă după cum urmează: 
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5. Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Covasna a fost aprobat prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 184/2008 şi este următorul: 
 

Numele Funcţia Ziua audienţei Ora audienţei 

Tamás Sándor Preşedinte Luni 12-14 

Demeter János Vicepreşedinte Miercuri 9-10 

Henning László-János Vicepreşedinte Luni 10-12 

Varga Zoltán Secretar al judeţului Marţi 9-11 
 

C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice. 

- Preşedinte: Tamás Sándor, numit prin Hotărârea Tribunalului Covasna nr. 19/CC din 17. 06. 2008; 

- Vicepreşedinţi: Demeter János şi Henning László-János numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 90/2008; 

- Secretar al judeţului: Varga Zoltán, numit prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 521/2000; 

- Consilieri: Kiss Csilla Emese-pentru relaţiile cu presa; 

- Csatlos Anca Delia-pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

D. Coordonatele de contact al Consiliului Judeţean Covasna: 

1. Denumirea: CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

2. Sediul: Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii, nr. 4, 520008, jud. Covasna 

3. Nr. telefon: 0267-3111190, 0367-403900, 0367-403909 

4. Nr. fax: 0267-351228 

5. Adresă de e-mail: office@covasna.info.ro şi petitii@covasna.info.ro 

6. Adresă pagină de internet: www.covasna.info.ro 

7. Datele de contact ale ATOP: adresă de e-mail: atop@covasna.info.ro, nr. telefon şi fax: 0267-318908 

E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

Bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, aprobat anual de Consiliul Judeţean Covasna. 

F. Programele şi strategiile proprii ale Consiliului Judeţean Covasna-anul 2009 

Program de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor rurale şi Regulamentelor Locale de Urbanism aferente: 

- Propuneri de lucrări PUG + RLU finanţate parţial din bugetul local pe anul 2009 pentru comuna: Valea Crişului; 

- PUG + RLU comuna Belin, comuna Turia, comuna Lemnia, comuna Mereni şi comuna Aita Mare în curs de avizare; 

- PUG + RLU comuna Vâlcele şi comuna Vârghiș: se execută modificările şi completările solicitate de beneficiar. 
 

Program de actualizare a bazei de date GIS: 

a) Digitalizarea Planurilor Urbanistice Generale, Zonale şi cele de Detaliu; 

b) Programul pentru “Dezvoltarea instrumentelor moderne pentru planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS”. Sub coordonarea 

ADR CENTRU au fost constituite grupuri de lucru la nivelul celor 6 judeţe ale regiunii, formate din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 

judeţene şi locale şi a serviciilor descentralizate ale acestora, ai universităţilor, mediului de afaceri şi societăţii civile, consiliile judeţene fiind 

principalii parteneri ai dezvoltării regionale.  

mailto:office@covasna.in
mailto:petitii@covasna.info.ro
http://www.covasna.info.ro/
mailto:atop@covasna.info.ro
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Obiective: 

- dezvoltarea şi implementarea unor soluţii geospaţiale complexe la nivelul Regiunii Centru folosind tehnologia GIS; 

- realizarea unei baze de date geospaţiale la nivelul celor 6 judeţe din Regiunea Centru în sprijinul dezvoltării unei mai bune planificări 

teritoriale; 

- instruirea personalului în utilizarea eficientă a tehnologiei GIS la ADR Centru şi cele 6 Consilii Judeţene şi achiziţionarea de 

echipamente hardware, software GIS; 

- realizarea unui portal Web GIS; 

- activitatea de planificare se realizează la nivel regional, judeţean şi local, existând o corelare şi interdependenţa între cele trei niveluri 

de planificare; 

- elaborarea şi actualizarea permanentă a unei baze de date geografice, tehnice, cadastrale şi geologice prin programul „Editarea de hărţi 

tematice în format electronic” pentru judeţele cuprinse în proiect. 

Program de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor nou formate şi 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente: 

a.) PUG+RLU comuna Arcuş avizat şi aprobat; 

b.) PUG+RLU comunele Dalnic şi Moacşa în curs de avizare şi aprobare; 

c.) PUG+RLU comuna Valea Crişului propus spre actualizare în anul 2009; 

d.) PUG+RLU comunele Malnaş, Micfalău, Bixad, Estelnic şi Poian: s-a suspendat procedura de elaborare/avizare până la definitivarea 

teritoriilor administrative ale comunelor (situaţii în litigiu). 

Programul de alimentare cu apă a satelor conform H.G. nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În cadrul acestui program în anul 2008 au fost alocaţi 3.033.000 lei. 

Sisteme finalizate: Olteni, Zălan, Lemnia, Balvanyos, Ozun, Angheluş, Fotoş 

Sisteme în curs de realizare: Arcuş, Hăghig, Chichiş, Calnic. 

În cursului anului 2009 vor începe lucrările în: Dobârlău, Pădureni, Comandău, Bixad, Barcani 

În curs de proiectare: Valea Mare, Băţani, Brateş, Pachia, Telechia, Estelnic, Valea Scurtă, Lutoasa, Sântionlunca. 

Program de alimentare cu apă conform H.G. nr. 687/1997 

În cadrul programului au fost finalizate şi puse în funcţiune următoarele sisteme: Aita Mare, Belin, Reci, Malnaş, Ghelinţa, Zagon şi Sânzieni. 

Programul de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale conform H.G. nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Au fost finalizate în decembrie 2008 lucrările la drumurile comunale DC 4, Icafalău-Cernatul de Sus şi DC 18, DJ 121A-Leţ, însă aceste 

obiective au rămas incluse în Program datorită nedecontării lucrărilor executate.  

Lucrările care s-au propus a se finaliza în anul 2009 sunt: 

- DC 10, Zăbala-Tamaşfalău; 

- DC 2B, Lemnia-Lemnia de Sus; 

- DC 9, Brateş-Telechia; 

- DC 7, Hilib-Ghelinţa; 

- DC 30, Valea Crişului-Calnic; 

- DC 29, DN 12-Bodoc; 

- DC 42, Tălişoara-Brăduţ. 

Vor continua lucrările începute în anii precedenţi la drumurile comunale: DC 44 Băţanii Mari-Aita Seacă, DC 33A Ariuşd, DC 33 Ilieni-DN 

12, DC 23 Barcani-Sărămaş, DC 2 Belani-Estelnic. De asemenea, în anul 2009 vor demara lucrările la obiectivele DC 16 DJ 103B-DC 26 

(Măgheruş), DC 20A Angheluş, DC 36 Pădureni, DC 27 Lisnău, strada Ujszer din Lemnia şi DC 1 Sânzieni-Petriceni. 

Pentru elaborarea proiectului tehnic aferent lucrărilor s-au inclus în program următoarele drumuri comunale şi judeţene: DC 26A Mănăstirea 

Mărcuş, DC 3 Mărtănuş-Ojdula, DC 45 Băţanii Mici-Herculian, strada Principală Petriceni, DJ 122 Micfalău-Baraolt, DJ 114 Lemnia-Sânzieni, 

DJ 112 lim. jud. Braşov-Ilieni-Sf. Gheorghe, DJ 103B lim. jud. Braşov-Dobârlău-Chilieni şi DJ 121F Ghelinţa-Catalina-Cernat. 

Reabilitarea drumului judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100 

În data de 12 martie 2009 s-a depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Cererea de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea drumului 

judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100” în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional 

Regional Axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1. În urma primei etape de evaluări proiectul a fost declarat conform din punct de 

vedere administrativ şi eligibil. După finalizarea evaluării tehnico-financiare şi evaluării strategice se va semna contractul de finanţare cu 

organismul intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

Se preconizează că procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor se vor încheia în luna noiembrie a anului 

2009. Aşadar ordinul de începere a lucrărilor se va emite în luna decembrie 2009. Valoarea totală estimată a proiectului este de 56.000.000,00 lei, iar 

durata de implementare a acestuia este de 29 luni calendaristice începând cu data semnării contractului de finanţare. 

Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113 Tg. Secuiesc-Turia-Balvanyos-Bixad, km 1+000-35+050 

În baza contractului de prestări servicii nr. 243/04.08.2009 încheiat cu firma SC MÎRGHIŞ SRL din localitatea Moiad jud. Sălaj privind 

elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113 Tg. Secuiesc-Turia-

Balvanyos-Bixad, km 1+000-35+050” a fost întocmită şi depusă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie. În urma supunerii spre 

verificare a documentaţiei, Consiliul Judeţean Covasna a solicitat prestatorului completări şi remedieri, precum şi obţinerea avizelor lipsă, care 

au fost impuse prin Certificatul de Urbanism.  

După completarea documentaţiei se va înainta Cererea de finanţare la ADR Centru pentru obţinerea finanţării proiectului prin Programul 

Operaţional Regional, Axa Prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1. 

Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la 71.000.000,00 lei. 

Proiectul „A borvizek útja-Drumul Apelor Minerale”, program PHARE 2004-2006-Coeziune economică şi socială, Proiecte mari de 

infrastructură regională 

În octombrie 2008 a fost semnată la M.D.L.P.L. Contractul de lucrări pentru implementarea proiectului. Derularea activităţilor este asistată 

de Inginer-firma de consultanţă INOCSA din Spania. Antreprenorul este Asociaţia S.C. Confort S.A. din Timişoara şi Betonut Z.R.T. din 

Ungaria. 

Valoarea totală a proiectului pentru Lot 1-judeţul Covasna este de 6.500.000 Euro, durata de implementare este de 18 luni calendaristice de la 

emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.  

Localităţile partenere în proiect sunt: Baraolt, Belin, Bixad, Bodoc, Breţcu, Malnaş, Sf. Gheorghe, Vâlcele. 

Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe 

În septembrie 2008 a fost iniţiată procedura de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, asigurarea asistentei 

tehnice la implementare şi întocmirea Cererii de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu 

Gheorghe”, Contractul de prestării servicii cu nr. de înregistrare la Consiliul Judeţean Covasna 1/12.01.2009, este încheiat cu firma S.C. Prod-Ax 
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S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe.  

După elaborarea studiului de fezabilitate va fi depus proiectul la ADR Centru în vederea finanţării lucrărilor de reabilitare în cadrul POR - 

Domeniul de intervenţie 5.1, valoarea aproximativă a lucrărilor va fi de 4.500.000 Euro. 

Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor 

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor-judeţul Covasna pentru perioada 2008-2013 a fost finalizat în luna noiembrie 2008, şi s-a adoptat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 205/2008.  

Master Planul pentru sectorul de apă şi canal judeţul Covasna 

- Master Planul a fost elaborat în cadrul Asistenţei tehnice pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă, România (Măsura ISPA 2005 RO 

16 P PA 001-03), pusă la dispoziţia Judeţului Covasna de către Ministerul Mediului. Master Planul conţine o strategie de dezvoltare a sistemelor 

de apă şi apă uzată pentru perioada 2008-2038. 

- Master Planul a fost elaborat în perioada septembrie 2007-august 2008 şi a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

18/2009.  

S-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV cu scopul de a implementa investiţiile prioritare din judeţ, specificate în 

Master Plan. 

Program Naţional Săli de Sport 

În cadrul Programului Naţional SĂLI DE SPORT, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2007 au fost 

date în funcţiune: 

- sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală (proiect pilot) 150 locuri mun. Sf. Gheorghe şi sala polivalentă cu 1200 

locuri mun. Tg. Secuiesc 

- sala de gimnastică din comunele Sânzieni şi Reci, sala de sport cu 50 locuri din comunele Ghelinţa şi Bodoc 

În anul 2008 au fost date în folosinţă sala de sport cu 150 de locuri din comuna Cernat, sala de gimnastică din Bixad şi Ghidfalău 

Sunt în curs de construire încă 5 obiective în comunele: 

- Micfalău (sală de gimnastică); 

- Zagon, Zăbala, Ojdula şi Turia sală de sport cu 150 locuri.  

Pe lista de sinteză sunt în aşteptare următoarele obiective: 

- Vârghiş; 

- Sita Buzăului; 

- Dobârlău; 

- Grup Şcolar Economic Sf. Gheorghe; 

- Comandău; 

- Lemnia; 

- Barcani. 

Blocuri de locuinţe pentru tineri 

Conform programului, care se derulează prin Agenţia Naţională de Locuinţe a început şi este în curs de construire blocul de locuinţe cu 29 

ap. din mun. Tg. Secuiesc, str. Bethlen Gabor. 

În anul 2007 a început construirea blocului de locuinţe cu 72 ap. din mun. Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan 

Lucrări începute în anul 2008 

- bloc locuinţe 24 ap., com. Ghelinţa; 

- bloc locuinţe 24 ap., mun. Sf. Gheorghe. 

În anul 2009 vor fi predate următoarele obiective: 

- bloc locuinţe Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan-72 ap. 

- bloc locuinţe Sf. Gheorghe Str. Lalelei-24 ap. 

- bloc locuinţe com. Ghelinţa-24 ap. 

În anul 2009 vor începe lucrările la următoarele obiective: 

- oraşul Baraolt-28 ap. 

- comuna Cernat-24 ap. 

- comuna Ilieni-8 ap. (proiectul tehnic este în elaborare) 

Sunt în pregătire următoarele obiective: 

- comuna Micfalău -6 ap. (urmează licitarea proiectului tehnic) 

- oraşul Întorsura Buzăului-36 ap. (SF. în elaborare) 

- comuna Băţani-6 ap. (pe lista de sinteză) 

Blocuri de locuinţe sociale şi de necesitate 

S-au început şi sunt în curs de construire următoarele blocuri de locuinţe: 

- bloc locuinţe 70 ap., mun. Sf. Gheorghe 

- bloc locuinţe 24 ap., mun. Tg. Secuiesc 

Programul de dezvoltare al infrastructurii în spaţiul rural-O.G. nr. 7/2006 

În anul 2008 s-au finalizat următoarele obiective: Turia (alimentare cu apă), Barcani (pod peste răul Barcani), Brăduţi (alimentare cu apă 

Doboşeni), Belin (alimentare cu apă Belin Vale, 2 puduri). 

Sunt în execuţie lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, respectiv refacere poduri peste pâraie în următoarele localităţi: Aita 

Seacă şi Herculian, Bixad, Bodoc, Breţcu, Hăghig, Malnaş şi Malnaş Băi, Mereni, Micfalău, Moacşa, Ozun, Reci, Crasna, Zagon, Racoşul de Sus, 

Cernat, Ilieni şi Dobolii de Jos, Chilieni şi Coşeni, Aita Medie, Chichiş, Vârghiş, Lunca Mărcuşului, Zoltan, Sânzieni, Valea Mare, Estelnic. 

În anul 2009 încep lucrările în următoarele localităţi: Dalnic, Ghelinţa, satul Brădet, Lemnia, Zăbala, Arcuş. 

În anul 2008 lucrările au fost finanţate din bugetul de stat cu: 35.129.005 lei. 

În anul 2009 prin HG432/09 din bugetul de stat au fost finanţate cu: 16.650.007 lei. 

Program Naţional de Construire Aşezăminte Culturale 

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a implementat Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii de aşezăminte 

culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban şi se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

Localităţile care au fost considerate proiecte câştigătoare:  

- sat Belin (comuna Belin); 

- sat Boroşneu Mic (comuna Boroşneu); 

- sat Hătuica (comuna Catalina); 

- sat Cernat (comuna Cernat); 

- sat Ilieni (comuna Ilieni); 

- sat Moacşa (comuna Moacşa). 
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Programul naţional pentru reabilitarea, dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban 

Următoarele localităţi au depus proiecte câştigătoare: 

- Covasna; 

- Întorsura Buzăului satul Brădet. 

Ministerul Culturii şi Cultelor a implementat Programul prioritar naţional pentru finalizarea lucrărilor de construcţie aşezăminte culturale şi 

pentru care s-au alocat fonduri în 2007 pentru un singur obiectiv şi anume: 

- comuna Sita Buzăului, sat Zăbrătău în valoare de 196.386 lei. 

Transport public judeţean 

- actualizarea permanentă a traseelor şi a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 

92/2007, a Ordinului nr. 353/2007 în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 

internaţional, feroviar după caz; 

- organizarea de şedinţe de atribuire electronică pentru traseele rămase neatribuite şi a celor pentru care există renunţări din Programul de 

transport judeţean; 

- eliberarea de licenţe de traseu pentru transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;  

- propunere pentru proiectarea unui model unitar de staţii de autobuz; 

- verificarea permanentă a respectării de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini a Regulamentelor a Contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- monitorizarea permanentă a nevoilor de transport a locuitorilor; 

Programul Europe Direct în judeţul Covasna 

Servicii de informare de bază pentru publicul larg: Centrul EUROPE DIRECT Sf. Gheorghe va furniza servicii de informare 5 zile pe 

săptămână. 

Comunicare şi conştientizare prin crearea unui site web propriu, editarea unui buletin informativ bilingv, materiale tipărite (broşuri, pliante). 

Evenimente: activitate de informare cu multiplicatori judeţeni, dezbatere cu societatea civilă, săptămâna mobilităţii europene, competiţie cu 

ocazia Zilei Europei, competiţie de artă fotografică, dezbatere cu tema „Viitorul Europei după Tratatul de la Lisabona”, târguri de informare, 

competiţie sportivă, tabără de creativitate.  

G. Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public 

G1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind programe/planuri/strategii judeţene: 

1. Hotărârea nr. 55/2002 privind adoptarea „Planului judeţean de gestionare a deşeurilor” pentru judeţul Covasna; 

2. Hotărârea nr. 31/2003 privind aprobarea Planului judeţean anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale; 

3. Hotărârea nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea nr. 210/2008 pentru aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe anul 2009; 

5. Hotărârea nr. 47/2006 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al judeţului Covasna pe termen mediu (2006-2013)-Agenda 21 locală a 

judeţului Covasna; 

6. Hotărârea nr. 26/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în judeţul Covasna, pentru perioada 2008-2013; 

7. Hotărârea nr. 120/2006 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliile Judeţean Mureş, Harghita, 

Braşov, Sibiu şi Alba, pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, cu modificările ulterioare; 

8. Hotărârea nr. 21/2007 privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Covasna-2006; 

9. Hotărârea nr. 25/2008 privind aprobarea încheierii unui protocol de parteneriat între judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, S.C. 

MORAKERT S.R.L., WBF/GTZ România-Promovare Economică şi ocuparea forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

în vederea înfiinţării unui Parc agroindustrial în judeţul Covasna; 

10. Hotărârea nr. 18/2009 privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi canal din judeţul Covasna; 

11. Hotărârea nr. 205/2008 privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Covasna 2008-2013”. 

G2. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul economic: 

1. Hotărârea nr. 32/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2009; 

2. Hotărârea nr. 31/2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Hotărârea nr. 51/2009 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2008; 

4. Hotărârea nr. 9/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig pe anul 2009; 

5. Hotărârea nr. 11/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare 

Lemnia pe anul 2009. 

G3. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind nivelul unor taxe/tarife stabilite din oficiu: 

1. 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; 

2. Hotărârea nr. 45/2008 cu privire la stabilirea tarifelor de cazare şi de închiriere a sălilor de conferinţe la Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe; 

G4. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului: 

1. Hotărârea nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă 

Consiliul Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare; 

2. Hotărârea nr. 32/2002 privind constituirea Comisiei Tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Hotărârea nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare; 

4. Hotărârea nr. 56/2002 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte ce constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor; 

5. Hotărârea nr. 46/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor din domeniul public şi privat al 

judeţului Covasna. 

G5. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul transportului: 

1. Hotărârea 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 şi completările ulterioare; 

G6. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind constituirea/organizarea/funcţionarea unor comisii/servicii: 

1. Hotărârea nr. 96/2002 privind constituirea Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale la nivelul judeţului Covasna, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

2. Hotărârea nr. 124/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, aprobarea organigramei 

şi a statului de funcţii; 

3. Hotărârea nr. 8/2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Covasna, prin reorganizarea 
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Compartimentului de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a Biroului judeţean de evidenţă a 

populaţiei din cadrul Serviciului judeţean de evidenţă informatizată a persoanei Covasna, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea nr. 55/2006 privind înfiinţarea Centrului de Studii Europene; 

5. Hotărârea nr. 30/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

6. Hotărârea nr. 44/2007 privind asocierea județului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării „Asociație de 

Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna-A.D.E.T.C.O.V.”; 

7. Hotărârea nr. 124/2007 privind asocierea județului Covasna cu municipiul Sf. Gheorghe, în vederea înființării „Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna”; 

8. Hotărârea nr. 20/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în județul Covasna, pentru perioada 2008-2013; 

9. Hotărârea nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, cu modificările ulterioare; 

10. Hotărârea nr. 105/2008 privind înfiinţarea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie, Târgu-

Secuiesc; 

11. Hotărârea nr. 119/2008 privind înfiinţarea funcţiei de administrator public; 

12. Hotărârea nr. 59/2009 privind asocierea județului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării „Asociației de 

dezvoltare intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. 

G7. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna şi alte documente în diverse domenii: 

1. Hotărârea nr. 39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor din patrimoniul natural judeţean, cu modificările ulterioare; 

2. Hotărârea nr. 17/2002 cu privire la editarea publicaţiei „PORŢI DESCHISE”-„NYITOTT KAPUK”, BULETIN INFORMATIV AL 

Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Hotărârea nr. 17/2005 privind măsurile de prevenire a accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi în judeţul Covasna; 

4. Hotărârea nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii combaterii exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Hotărârea nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna; 

6. Hotărârea nr. 1/2009 privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în anul 

2009; 

7. Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna conform Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 104 

alin. (3) lit. b. 

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii. 

1. Dispoziţia nr. 152/2006 privind aprobarea reactualizării Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului Judeţean Covasna. 

II. Orice persoană are dreptul să solicite, în scris sau verbal, şi să obţină de la Consiliul Judeţean Covasna informaţiile de interes 

public, în condiţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Hotărârii de Guvern nr. 878/2005 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

- autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 

- informaţia solicitată, astfel încât să permită Consiliului Judeţean Covasna identificarea informaţiei de interes public; 

- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

I. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa 

dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

1. Contestaţia şi modalităţile de rezolvare a acesteia se face în conformitate cu art. 33 şi următoarele din Normele metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobată prin H.G. nr. 123/2002; 

2. Dispoziţia nr. 277/2008 cu privire la Constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările ulterioare. 

III. Informaţiile care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, din Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public sunt următoarele: 

1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile de informaţiilor clasificate, 

potrivit legii; 

2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte 

din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, 

potrivit legii; 

4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse 

confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesul 

legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; 

7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 78/2009 

privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse 

pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificarea 

2007-2009”, la nivelul judeţului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară 

din data de 10 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse 

pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificarea 2007-

2009”, la nivelul judeţului Covasna; văzând Raportul de 

specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului; având în 

vedere: Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea 

Programului „Electrificarea 2007-2009” privind alimentarea cu 

energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea 

Unităţii de management al programului, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 15 alin. (3) din Regulamentul privind 

implementarea Programului „Electrificarea 2007-2009”, aprobat 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

563/2008; Lista proiectelor prioritare în vederea finanţării în 

cadrul Programului „Electrificarea 2007-2009”, la nivelul 

judeţului Covasna, întocmită de colectivul de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

constituit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 233/2008; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

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

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Lista proiectelor prioritare propuse pentru 

finanţare în cadrul Programului „Electrificarea 2007-2009”, la 

nivelul judeţului Covasna, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Sf. Gheorghe, la 10 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

(Anexa nr. 5 la Manualul de finanţare) 

LISTA PROIECTELOR DIN PROGRAMUL „ELECTRIFICARE 2007-2009” 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului/ 

Titlul proiectului 
Beneficiarul 

Nr. de 

locuitori 

deserviţi de 

proiect 

Nr. de 

gospodării 

beneficiare 

% contribuţie 

buget local 

şi alte surse 

Valoarea 

investiţiei 

Faza 

documentaţiei 

de 

proiectare 

1 
Extindere electrificare Ghelinţa jud. 

Covasna zona industrială 

Comuna 

Ghelinţa 
- - 9,44 974,920 SF 

2 
Extindere electrificare Valea Crişului jud. 
Covasna zona Leneş 

Comuna Valea 
Crişului 

60 30 6,26 558,970 SF 

3 
Extindere electrificare Brăduţ/Filia jud. 

Covasna zona de agrement nr. 2 Kormos 
Comuna Brăduţ 420 34 5 711,890 SF 

4 

Extindere electrificare Belin jud. 

Covasna: zona de agrement la SV de 

Belin; zona de agrement la E de Belin 
Vale; zona romi la S de Belin Vale 

Comuna Belin 145 45 6 582,650 SF 

5 
Extindere electrificare Brăduţ/Filia jud. 

Covasna zona de agrement 1 Fieraru 
Comuna Brăduţ 420 82 5 185,960 SF 

6 
Extindere electrificare Ghelinţa jud. 
Covasna zona romi 

Comuna 
Ghelinţa 

180 36 10,80 177,570 SF 

7 
Extindere electrificare Valea Crişului jud. 

Covasna zona DC 30 

Comuna Valea 

Crişului 
400 26 6,00 248,680 SF 

8 

Extindere electrificare Ghelința jud. 

Covasna zona de agrement „Apa 

frumoasă” 

Comuna 
Ghelinţa 

120 45 8,7 369,760 SF 

9 
Extindere electrificare Valea Crişului jud. 

Covasna zona romi 

Comuna Valea 

Crişului 
700 36 6,00 222,230 SF 

 

HOTĂRÂREA Nr. 79/2009 

privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment 

propriu al judeţului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea în 

anul 2009 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna, 

având în vedere: Raportul Direcţiei economice, Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, art. 58 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

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

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment 

propriu al judeţului Covasna, conform anexelor nr. FR
4
, FR9a, 

FR13 şi 2
FR4

, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia 

Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
Anexa nr. FR4 la Hotărârea nr. 79/2009 

 

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

Judeţul Covasna 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

13 TOTAL CHELTUIELI (rd.14+26+32+88+107) 49.11 815,50     815,50    

120 Transporturi (rd.122+126+128) 84.11 815,50     815,50    

122 Transport rutier (rd.123+124+125) 84.11.03 709,50     709,50    

123 Drumuri şi poduri 84.11.03.01 709,50     709,50    

128 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50 106,00     106,00    

137 DEFICIT 99.11 815,50     815,50    
 

Anexa nr. FR9a la Hotărârea nr. 79/2009 
 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 84.11. Transporturi 

Subcapitolul 84.11.03.01 Drumuri şi poduri 

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) 
 

709,50      709,50    

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 709,50      709,50    

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 709,50      709,50    

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 709,50      709,50    

195 Alte active fixe 71.01.30 709,50      709,50    
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Anexa nr. FR13 la Hotărârea nr. 79/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive - Sediu D.A.D.J. 

Capitolul 84.11 Transporturi 

Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 

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) 
 

106,00      106,00    

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 106,00      106,00    

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 106,00      106,00    

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 106,00      106,00    

192 Construcţii 71.01.01 106,00      106,00    
 

Anexa nr. 2FR4 la Hotărârea nr. 79/2009 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 (mii lei) 

cu finanţare din fondul de rulment-iulie 
 

Denumire 
Program 

actualizat 
Influențe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 7,794.84 815.50 8,610.34 

A) Investiţii în continuare 1,132.54 106.00 1,238.54 

B) Investiţii noi 0.00   0.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 6,662.30 709.50 7,371.80 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 7,794.84 0.00 7,794.84 

1. Cap. 51.11 Autorităţi publice 977.00   977.00 

Paragraf 51.11.01.03 Autorităţi executive 977.00   977.00 

A) Investiţii în continuare 977.00   977.00 

Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului 977.00   977.00 

2.Cap. 65.11 Învăţământ 495.00 0.00 495.00 

Paragraf 65.11.07.04 Învăţământ special 495.00 0.00 495.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 495.00 0.00 495.00 

Elaborare documentaţii de proiectare pentru realizarea proiectului de reamenajare şi extindere a clădirii Şcolii 

Speciale Sf. Gheorghe 
495.00   495.00 

3. Cap. 66.11 Spitale generale 4,260.00 0.00 4,260.00 

Paragraf 66.11.06 Spitale generale 4,260.00 0.00 4,260.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 4,260.00 0.00 4,260.00 

Expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie pentru Proiectul de investiţie „Consolidarea şi reabilitarea spitalului judeţean de urgenţă 
„Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe 

4,260.00   4,260.00 

4. Cap. 67.11 Servicii culturale 1,054.40 0.00 1,054.40 

Paragraf 67.11.03.03 Muzee 754.40 0.00 754.40 

C) Alte cheltuieli de investiţii 754.40 0.00 754.40 

Proiect de reabilitare Ansamblul Muzeului Naţional Secuiesc 754.40   754.40 

Paragraf. 67.11.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 300.00 0.00 300.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 300.00 0.00 300.00 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi achiziţionare teren pentru proiectul Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la Ozun-Sântionlunca, comuna Reci” 
300.00   300.00 

5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială  140.80 0.00 140.80 

Paragraf 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 140.80 0.00 140.80 

C) Alte cheltuieli de investiţii 140.80 0.00 140.80 

Ridicare topografică, expertiză tehnică, audit energetic şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie la 

imobilul situat în strada Presei nr. 8A, cu destinaţia de sediu pentru DGASPC 
140.80   140.80 

6. Cap. 70.11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 200.00 0.00 200.00 

Paragraf 70.11.05.01 Alimentare cu apă 200.00 0.00 200.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 200.00 0.00 200.00 

Cumpărare acţiuni la S.C. „Gospodăria Comunală” S.A. Sf. Gheorghe 200.00   200.00 

7. Cap. 74.11 Protecţia mediului 33.60 0.00 33.60 

Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distingerea deşeurilor  33.60 0.00 33.60 

C) Alte cheltuieli de investiţii 33.60 0.00 33.60 

Depozit ecologic deşeuri 33.60   33.60 

8. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice şi comerciale 155.54 0.00 155.54 

Paragraf 80.11.01.30 Alte cheltuieli pt. acţiuni generale economice şi comerciale 155.54 0.00 155.54 

A) Investiţii în continuare 155.54 0.00 155.54 

Finalizarea lucrărilor la Incubatorul de Afaceri din mun. Sf. Gheorghe 155.54   155.54 

9. Cap. 84.11 Transporturi 478.50 815.50 1,294.00 

Paragraf 84.11.03.01 Drumuri şi poduri 478.50 709.50 1,188.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 478.50 709.50 1,188.00 

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic DJ 121 inclus în Programul Operaţional Regional 126.00   126.00 

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic DJ 113 inclus în Programul Operaţional Regional 352.50   352.50 

Studiu de fezabilitate DJ 114    131.27 131.27 

Studiu de fezabilitate DJ 122    236.96 236.96 

Studiu de fezabilitate DJ 112    75.44 75.44 

Studiu de fezabilitate DJ 103   113.18 113.18 

Studiu de fezabilitate DJ 121    152.65 152.65 

Paragraf 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor   106.00 106.00 

A) Investiţii în continuare   106.00 106.00 

Sediu DADJ - lucrări de construcţii şi de protecţie a mediului   106.00 106.00 
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HOTĂRÂREA Nr. 80/2009  

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2009 al Consiliului Judeţean 

Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2009, văzând Raportul Direcţiei economice precum şi Rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate, având în vedere: art. 53 

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

modificările şi completările ulterioare, Contractul de finanţare nr. 

1506/1/2008 încheiat între Szülőföld Alap Iroda din Ungaria şi 

Consiliul Judeţean Covasna, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) 

lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Covasna, conform 

anexelor nr. EXT
1
, E1a, E4 şi 2

EXT1
, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. EXT1 la Hotărârea nr. 80/2009 
 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE (mii lei) 

Judeţul Covasna 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2+13) 00.01 7,90     7,90    

2 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 00.02 7,90     7,90    

3 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+7) 00.12 7,90     7,90    

7 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.8+10) 00.14 7,90     7,90    

10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (rd.11+12) 37.08 7,90     7,90    

11 Donaţii şi sponsorizări 37.08.01 7,90     7,90    

19 TOTAL CHELTUIELI (rd.20+30+41+96+117) 49.08 7,90     7,90    

65 Cultură, recreere şi religie (rd.67+78+82+83) 67.08 7,90     7,90    

83 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.08.50 7,90     7,90    
 

Anexa nr. E1a la Hotărârea nr. 80/2009 
 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe 

Subcapitolul 51.08.01.03 Autorităţi executive 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 -1,10  -1,10        

36 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+ 
20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+

20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.27+20.30) 

20 -1,10  -1,10        

49 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 -7,70  -7,70        

50 Hrană pentru oameni 20.03.01 -7,70  -7,70        

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 6,60  6,60        

92 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 6,60  6,60        

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 1,10  1,10        

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 1,10  1,10        

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 1,10  1,10        

194 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 1,10  1,10        
 

Anexa nr. E4 la Hotărârea nr. 80/2009 
 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 67.08 Cultură, recreere şi religie 

Subcapitolul 67.08.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 

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) 
 

7,90      7,90    

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 7,90      7,90    

36 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+20.06+ 

20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+

20.22+20.23+20.24+20.25+20.27+20.30) 

20 7,90      7,90    

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 7,90      7,90    

92 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 7,90      7,90    
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Anexa nr. 2EXT1 la Hotărârea nr. 80/2009 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 (mii lei) 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile-iulie 
 

Denumire 
Program 

iniţial 
Influențe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 36.61 1.10 37.71 

A) Investiţii în continuare 15.61   15.61 

B) Investiţii noi       

C) Alte cheltuieli de investiţii 21.00 1.10 22.10 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 36.61 1.10 37.71 

1.Cap.51.08.Autoriăţi executive 21.00 1.10 22.10 

Paragraf 51.08.01.03 Autorităţi executive 21.00 1.10 22.10 

C) Alte cheltuieli de investiţii 21.00 1.10 22.10 

calculator  5.82 0.87 6.69 

monitor 1.00 0.18 1.18 

notebook 3.70 0.54 4.24 

imprimanta color 0.76 0.14 0.9 

camera video 1.24 0.22 1.46 

videoproiector + ecran proiecție 2.41 0.42 2.83 

Windows Vista Business 1.57 0.23 1.8 

Microsoft Office Basic (2) + Small Business (1) 2.36 0.35 2.71 

mobilier 1.90 -1.90 0 

scanner 0.24 0.05 0.29 

2. Cap. 80.08 Acţiuni generale economice şi comerciale 15.61   15.61 

Paragraf 80.08.01.10 Program de dezvoltare regională şi socială 15.61   15.61 

A) Investiţii în continuare 15.61   15.61 

Finalizarea lucrărilor la Incubatorului de Afaceri din mun. Sf. Gheorghe 15.61   15.61 

 

HOTĂRÂREA Nr. 81/2009  

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2009 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; art. 19 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a”, şi în 

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

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2009, conform anexei nr. 2
1
, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 21 la Hotărârea nr. 81/2009 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 

cu finanţare din bugetul local (mii lei) - listă actualizată, luna iulie 
 

Denumire 
Program iniţial Influențe Program rectificat 

Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate 

TOTAL GENERAL, din care 510.00   0.00   510.00   

C) Alte cheltuieli de investiţii 510.00   0.00   510.00   

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 510.00   0.00   510.00   

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 475.00   0.00   475.00   

Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive 475.00   0.00   475.00   

C) Alte cheltuieli de investiţii 475.00   0.00   475.00   

autoturism 125.00 1     125.00 1 

sistem digital de conferinţă cu traducere simultană cu votare 250.00 1     250.00 1 

copiator 4.39 1 -4.39 -1 0.00 0 

cameră foto digitală 6.00 1     6.00 1 

calculatoare 37.48 21 -20.00 -14 17.48 7 

laptop 18.10 6 20.00 5 38.10 11 

scanner 8.33 1     8.33 1 

cameră video 7.14 1     7.14 1 

licenţe Mapsys 4.28 2     4.28 2 

licenţe Autocad LT 7.14 1     7.14 1 

MS Office SB cu Multi Language pack 7.14 6     7.14 6 

imprimantă de reţea     4.39 1 4.39 1 

2. Cap. 60.02 Apărare 7.00       7.00   

Paragraf 60.02.02 Apărare naţională 7.00       7.00   

C) Alte cheltuieli de investiţii 7.00       7.00   

program Legis 4.00 25     4.00 25 

licențe Antivirus Nod 32 3.00 25     3.00 25 

3. Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 28.00       28.00   

Paragraf 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor 28.00       28.00   

C) Alte cheltuieli de investiţii 28.00       28.00   

Instalaţie de aer condiţionat pentru server 18.00 1     18.00 1 

Sistem de securitate cu funcţii de supraveghere video şi controlul accesului 10.00 1     10.00 1 
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HOTĂRÂREA Nr. 82/2009 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de 

tineret şi de recreere din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe semestrul II al anului 2009 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 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, de tineret şi de recreere din bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe semestrul II al anului 2009, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 32/2009 privind aprobarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, 

pe anul 2009; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

70/2009 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 

2009; art. 1 și 3 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

68/2009 privind constituirea Comisiei de selecție a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Covasna pe 

semestrul II al anului 2009 și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea selecției; Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 112/2008 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 

din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive 

şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor 

de cult procesul-verbal nr. 1/15.07.2009 al Comisiei selecţie a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care pot primi 

finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe semestrul II al anului 2009; procesul-verbal nr. 

2/07.07.2009 al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor 

în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă 

din fonduri publice pentru activități educativ-științifice, sportive 

și de recreere, precum și de sprijin financiar acordat unităților 

de cult; 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; Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și 

proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 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 20.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

semestrul II al anului 2009 pentru finanţarea nerambursabilă 

din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor de 

tineret, conform anexei nr. 1.  

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 294.500 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

semestrul II anului 2009 pentru finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 94.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

semestrul II anului 2009 pentru finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

educativ-științifice și de recreere, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 86.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

semestrul II anului 2009 pentru finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și 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 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 82/2009 
 

Nr. Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Propus 

1 Asociaţia Culturală şi de Tineret Regős Prima tabără de organizare a Zilelor Tinerilor Covăsneni 2010 1.000 

2 Asociaţia Culturală şi de Tineret Regős Tabără de dans popular şi de dezvoltare de echipă „Százlábú” 1.000 

3 Asociaţia de Tineret Ecou Şcoala de toamnă a tinerilor artişti talentaţi 1.000 

4 Asociaţia de Tineret Ecou "Seri Albastre" - program de tineret 1.000 

5 Asociaţia de Tineret IKA Tabără de evanghelizare pentru copii „Báránykák” 1.000 

6 Asociaţia JBC Programul „Borvíz.eu/Apaminerala.eu” 1.000 

7 Asociaţia Tinerilor din Ilieni Festivalul teatrului amator 2.000 

8 Asociaţia Tinerilor din judeţul Covasna HARIT Curs de formare pentru conducători de tineret 3.000 

9 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Al IV-lea concurs de foto pentru tineret 1.000 

10 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Serată literară „1956” 1.500 

11 Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe Manifestarea „Să ne cunoaştem iarna” 2.000 

12 Tineretul Maltez Sf. Gheorghe Tabără pentru copii din grupele Malteze din Sf. Gheorghe 1.000 

13 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Pelerinaj - pe urmele lui Petőfi şi Bem 1.000 

14 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Aducerea din Viena a Flăcării Sfinte din Bethlehem 1.000 

15 Uniunea Studenţilor Maghiari din Sf. Gheorghe Tabăra Bobocilor 1.500 

Total 20.000 
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Anex nr. 2 la Hotărârea nr. 82/2009 
 

Nr. Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului Propus 

1 Asociaţia Baschet Club Sepsi  
Participarea echipei de baschet feminin în cadrul competiţiei: campionatul 

naţional - divizia A 
250,000 

2 Asociaţia Clubul Sportiv K.S.E. Tîrgu Secuiesc Participare la campionatul naţional de minibaschet  2,000 

3 Asociaţia Clubul Sportiv K.S.E. Futsal Tîrgu Secuiesc Participarea echipei de futsal în cadrul campionatul naţional de futsal Divizia B 1,500 

4 Asociaţia EQUITES Zilele sportive Sf. Gheorghe, ed. a III-a 2,000 

5 Asociaţia Ida Aerobic Zilele aerobic în Transilvania 2,000 

6 Asociaţia Sport Klub ALUTA Concurs ALUTA TRIATLON 1,000 

7 Asociaţia Sportivă „Trei Scaune-Háromszék” Cupa prieteniei, ed. 54, Sf. Gheorghe 1,000 

8 Cercul de alergare Gáll Lajos Supermaratonul Viena - Budapesta 2,000 

9 Cercul de alergare Gáll Lajos Semimaratonul Sfîntu Gheorghe, ed. VII 1,000 

10 Clubul Sportiv Şcolar Sf. Gheorghe Participare la competiţii 11,000 

11 Grup Şcolar Kós Károly-Club sportiv şcolar Cupa Gabriela Rotiş-Nagy la handbal 1,000 

Total 274,500 

Programe, proiecte şi acţiuni sportive proprii ale Consiliului Judeţean Covasna 

 12 Consiliul Judeţean Covasna  Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc 20,000 

Total general 294,500 
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 82/2009 
 

Nr. Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Propus 

1 Asociaţia Baróti Szent Adalbert Programul „Întâlnirea tinerilor catolici prin muzica creştină 2009” 1.000 

2 Asociaţia Bodvaj Aniversare Benedek Elek - 150 de ani de la naştere - inaugurare monument 20.000 

3 Asociaţia Bodvaj Tabără de creaţie „Paprika Jancsi”  1.000 

4 Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Covasna Conferinţă cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetesului 1.000 

5 Asociaţia Csillagörző Programul „Inaugurare de cavaleri” 1.000 

6 Asociaţia Dobó-Valál Conservarea sitului arheologic explorat Biserica Medievală Dobó 1.000 

7 Asociaţia Dobó-Valál Conservarea sitului arheologic explorat Fortificaţia RIKA 5.000 

8 Asociaţia Dobó-Valál Conservarea sitului arheologic explorat căpălniţa din satul medieval Dobó 3.000 

9 Asociaţia Polaris Program ştiinţific pentru tineret 1.000 

10 Asociaţia speo-turistică „Lumea pierdută” Participare la congresul naţional de speologie, ed. XXXVII 1.000 

11 Biserica romano catolică Sf. Iosif din Sf. Gheorghe Tabără internaţională de cercetaşi 1.000 

12 Grupul Şcolar Constantin Brâncuși Program „Parteneri pentru Europa de mâine” 5.000 

13 Liceul Teoretic Reformat Întâlnirea Liceelor Reformate, ed. XIV 4.000 

14 Palatul Copiilor Tabără mobilă-Pro Natura 1.000 

15 Palatul Copiilor Confecţionarea coroniţelor de Crăciun 1.000 

16 Parohia Reformată Sf. Gheorghe I. Aniversarea a 500 de ani de la naşterea lui Johannes Calvin 20.000 

17 Parohia Reformată Icafalău Tabăra copiilor cu nevoi din regiunea Tg. Secuiesc 1.000 

18 Parohia Reformată Tg. Secuiesc Tabără creştină pentru copii cu probleme sociale 1.000 

19 Parohia romano catolică Sf. Iosif din Sfîntu Gheorghe Tabără pentru copii cu situaţie materială precară 1.000 

20 Parohia romano-catolică Sânzieni 
Manifestări milenare ale Episcopiei romano-catolice de la Alba Iulia-
inaugurare de monument 

20.000 

21 Protopopiatul romano-catolic Braşov Festivităţile anului milenar 2009 4.000 

Total 94.000 
 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 82/2009 
 

Nr. Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Propus 

1 Asociaţia „Csala Kürtje” Întâlnirea fanfarelor „Sunetul goarnelor” - ed. III. 1.000 

2 Asociaţia CABIRIA Desenul animat şi lumea ei 1.000 

3 Asociaţia Clubului Soprtiv Ecvestru Incitato Tabără de creaţie Incitato 2.000 

4 Asociaţia cultural creştină Iustinian Teculescu Nedeia Mocănească 2009 3.000 

5 Asociaţia Culturală Bikmakk Expoziţia fotografiilor din sec. XVIII adunate la Bicfalău 1.500 

6 Asociaţia Culturală Bikmakk Zilele muzicii medievale Bicfalău, ed. a VI-a 2.000 

7 Asociaţia Culturală de Tineret Mandala Simpozion Internaţional de creaţie artistică - ARTE DIEM 2009 1.500 

8 Asociaţia Culturală EUFONIA Concurs de interpretare folclorică „Tiszta Forrás” ediţia a VIII-a 1.500 

9 Asociaţia Culturală EUFONIA Festival internaţional al corurilor de cameră, Ediţia a IX-a 1.500 

10 Asociaţia culturală Gaál Mózes Zilelel Culturale din Bazinul Baraolt, ed. XVII 2.000 

11 Asociaţia Culturală Kőrösi Csoma Sándor Zilele Ignácz Rózsa  2.000 

12 Asociaţia Culturală Nepoţii Breslaşilor 
Participare la aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea fanfarei de la 
Totkomlós-Ungaria 

1.500 

13 Asociaţia Culturală Nepoţii Breslaşilor Program cultural „Toţi pentru muzică-muzică pentru toţi” 1.000 

14 Asociaţia Culturală şi de Tineret MUKKK Concerte şi tabără de jazz 3.000 

15 Asociaţia Culturală şi de Tineret MUKKK Zilele filmului contemporan 2.000 

16 Asociaţia Cultural-ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni” Program cultural „Tradiţie şi modernitate” 1.000 

17 Asociaţia de dans popular „Perkő” Întâlnire folclorică la Perkő 2.000 

18 Asociaţia de fanfară Kovács András Întâlnirea fanfarelor, ed. XVIII 4.000 

19 Asociaţia Dr. Fábián László Tabără de creaţie 3.000 

20 Asociaţia Horn Dávid Expoziţie comemorativă-oameni celebrii din Comandău 1.000 

21 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Tabără Internaţională Carpato-Dunărean 2.000 

22 Asociaţia pentru Muzeul Maria Programul „Un muzeu pentru sufletul satului” 1.000 

23 Asociaţia pentru orga Vox Caelestis A VIII-a ediţie a festivalului de cor ecomenic 2.000 

24 Asociaţia pentru orga Vox Caelestis Concerte de orgă în biserica „Krisztus Király” 1.000 

25 Asociaţia Pro Cantus Turneul de concerte a corului „La Settima Nota” 2.000 

26 Asociaţia Pro Press Programul „Lupta cu condeiul şi cu tunul -Trei Scaune 1849-2009” 2.500 

27 Asociaţia Radio Siculus Concurs de poveşti „Poveştile bunicii” 1.500 

28 Casa de Cultură Întorsura Buzăului 1 Decembrie, Ziua Naţională a României 1.000 

29 Casa de Cultură Întorsura Buzăului Festivalul CIOBĂNAŞUL 5.000 

30 Casa de Cultură Întorsura Buzăului Tradiţia şi folclorul sunt la ele acasă 2.000 

31 Fundaţia „Mihai Viteazul” Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă 2.500 

32 Fundaţia „Mihai Viteazul” Program „Punte peste vremuri” 1.000 

33 Fundaţia ETNA Festival de artă modernă-Eruptio-7 4.000 
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Nr. Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Propus 

34 Fundaţia Guzsalyas Curs de formare pentru meşteşugari  3.000 

35 Fundaţia Guzsalyas Tabără meşteşugărească „Nyári Kaláka” pentru copii şi tineri 3.000 

36 Fundaţia Lajtha László Întâlnirea muzicii şi dansului popular Sf. Gheorghe, ed. XXI 2.000 

37 Fundaţia Lajtha László Tabăra de folclor ţigănesc Comandău-ed. XI 2.000 

38 Fundaţia Muzeul Naţional Secuiesc 
Istoria în miniatură, din preistorie până la revoluţia de la 1848. 

Expoziţie de soldăţei de plumb. 
2.500 

39 Fundaţia Pro Musica Reci Tabără interjudeţeană de suflători, ed. a XVII-a 2.000 

40 Liga Cultural Creştină Andrei Şaguna Zilele Andrei Şaguna 2.000 

41 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Expoziţie retrospectivă a artistului Fioghin Calistru 1.500 

42 Teatrul „Tamási Áron” Secţia teatru de păpuşi Realizarea spectacolului „Sarea” 3.000 

Total 86.000 
 

HOTĂRÂREA Nr. 83/2009 

privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia 

Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe 

lângă Consiliul Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se 

propune aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică 

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul 

Judeţean Covasna, eliberate în luna iunie 2009, văzând 

Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului 

precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul 

prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 350/2001, privind 

amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 

completările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul de 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2002, cu 

modificările ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. „e” 

coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Avizele Unice emise de către Comisia 

Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă 

Consiliul Judeţean Covasna, pentru documentaţiile prevăzute în 

anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-19 Avizele Unice emise de către Comisia Tehnică de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna-

la Hotărârea nr. 83/2009 se pot studia la Compartimentul administraţie publică 
şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 84/2009 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 211/2008 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

211/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, având în vedere Raportul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, în conformitate cu prevederile: Legii 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului; Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 

publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 

funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată prin Legea nr. 

232/2007, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul 

salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada 

mai-decembrie 2009, art. 1, alin. (3) din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, ţinând cont 

de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

1897133/21.07.2009, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în 

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 211/2008 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, se modifică şi se înlocuieşte cu 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 

data de 01 august 2009. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
Anexă la Hotărârea nr. 84/2009 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008) 
 

STATUL DE FUNCŢII 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treaptă de 

salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 

1. Director General Consilier I Superior 1 

2. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treaptă de 

salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

3. Director General adjunct Consilier I Superior 1 

4. Director General adjunct Consilier I Superior 1 

a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial  

5.  Inspector I Principal 1 

6.  Inspector I Asistent 2 

7.  Inspector I Asistent 2 

b. Compartiment management de caz 

8.  Consilier I Superior 1 

9.  Inspector I Principal 1 

10.  Inspector I Asistent 1 

c. Serviciu rezidenţial 

11.  Inspector I Superior 3 

12.  Inspector I Asistent 2 

13.  Inspector I Asistent 2 

14.  Inspector I Asistent 2 

15.  Inspector I Asistent 3 

16.  Referent III Superior 3 

d. Serviciu de asistenţă maternală 

17. Şef serviciu Consilier I Superior 1 

18.  Inspector I Superior 3 

19.  Inspector I Principal 1 

20.  Inspector I Principal 1 

21.  Inspector I Asistent 1 

22.  Inspector I Asistent 2 

23.  Inspector I Asistent 2 

24.  Inspector I Asistent 3 

25.  Inspector I Debutant  

26.  Inspector I Debutant  

27.  Inspector I Debutant  

e. Serviciu de plasament familial, adopţii 

28. Şef serviciu Consilier I Principal 1 

29.  Inspector I Principal 1 

30.  Inspector I Asistent 1 

31.  Inspector I Asistent 1 

32.  Inspector I Asistent 1 

33.  Inspector I Asistent 2 

34.  Inspector I Asistent 3 

35.  Referent III Superior 1 

f. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului 

36.  Inspector I Superior 1 

37.  Referent III Superior 1 

38.  Referent III Principal 2 

g. Serviciul de evaluare complexă 

39.  Inspector I Superior 1 

h. Audit public intern  

40.  Auditor I Principal 2 

i. Compartiment contencios juridic  

41.  Consilier juridic I Principal 1 

42.  Consilier juridic I Asistent 1 

43.  Consilier juridic I Asistent 3 

j. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe  

44.  Inspector I Superior 1 

45.  Inspector I Principal 1 

46.  Inspector I Asistent 1 

47.  Inspector I Asistent 2 

48.  Inspector I Asistent 2 

k. Compartiment pentru Managementul de proiecte 

49.  Consilier – Manager de proiecte I Superior 1 

50.  Consilier – Manager de proiecte I Principal 1 

51.  Consilier – Manager de proiecte I Asistent 1 

52.  Consilier – Manager de proiecte I Debutant  

l. Compartiment de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, şi relaţii publice 

53.  Inspector I Principal 1 

54.  Referent de spec. II Asistent 1 

m. Serviciul economic, finanţe, contabilitate 

55. Şef serviciu Consilier I Superior 1 

56.  Inspector I Principal 1 

57.  Inspector I Asistent 2 

58.  Inspector I Asistent 2 

59.  Inspector I Asistent 3 

60.  Inspector I Debutant  

61.  Referent III Superior 1 

62.  Referent III Superior 3 

n. Biroul resurse umane  

63. Şef birou Consilier I Principal 1 

64.  Consilier I Superior 1 

65.  Referent III Superior 1 

66.  Referent III Superior 1 

67.  Referent III Superior  1 

68.  Referent III Principal 1 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treaptă de 

salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

o. Compartiment tehnic, patrimoniu, achiziţii publice  

69.  Inspector I Superior 1 

70.  Inspector I Superior 1 

71.  Inspector I Debutant  

72.  Referent de spec. II Superior 1 

73.  Referent III Superior 3 

p. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte  

74. Şef serviciu Consilier I Superior 1 

p.1. Compartiment pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi  

75.  Inspector I Principal 1 

76.  Referent de spec. II Asistent 1 

77.  Referent III Superior 1 

78.  Referent III Asistent 1 

p.2. Compartiment pentru persoane vârstnice şi persoane singure  

79.  Inspector I Principal 2 

80.  Inspector I Asistent 1 

81.  Inspector I Debutant  

p.3. Compartiment pentru persoane cu nevoi  

82.  Consilier I Superior  1 

83.  Inspector I Principal 1 

84.  Inspector I Asistent 3 

q. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi  

85.  Referent III Superior 1 

86.  Referent III Superior  1 

TOTAL 86 
 

PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu 

a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial  

87. Psiholog  S  

88. Psiholog  S  

b. Serviciu rezidenţial  

89. Psiholog  S  

90. Psiholog  S  

c. Serviciu de asistenţă maternală  

91. Psiholog  S  

92. Psihopedagog  S  

d. Serviciu de plasament familial şi adopţii  

93. Psiholog  S  

94. Psiholog  S  

e. Serviciul de evaluare complexă  

95. Psiholog  S  

96. Psihopedagog  S  

97. Medic primar  S  

98. Medic primar  S  

f. Serviciul administrativ 

99. Administrator Şef serviciu M I 

100. Referent  S/SSD IA 

101. Referent  S/SSD IA 

102. Referent  M IA 

103. Şofer  M/G  

104. Şofer  M/G  

105. Muncitor calif. (întreținere)  M I 

106. Îngrijitor (curăţenie)  M I 

g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi  

107. Medic Primar Preşedinte S  

h. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  

108 Asistent social Şef birou S  

108,5 Medic specialist  S  

109,5 Psiholog  S  

110,5 Psihopedagog  S  

111,5 Kinetoterapeut  S  

112,5 Pedagog de recuperare  PL  

113 Instructor de educaţie  M  

i. Compartiment pentru persoane cu nevoi  

114 Asistent social  S  

115 Psiholog  S  

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc  

115,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 

116,5 Psiholog  S  

117,5 Educator Şef casă M Def. 

118,5 Educator de specialitate Şef casă PL/M  

119,5 Educator de specialitate Şef casă M  

120,5 Educator de specialitate Şef casă PL  

121,5 Asistent medical  PL/M  

122,5-137,5 Educator de specialitate  PLM/G  

138,5 Referent  M IA 

139,5 Administrator  M I 



 18 

Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

140,5 Şofer  M/G  

141,5 Muncitor calif. (întreținere)  M/G III 

142,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului  

143,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 

144,5- 148,5 Educator de specialitate  PL/M  

149,5 Administrator  M II 

150,5 Muncitor calif. (întreţinere)  M/G III 

151,5- 152,5 Muncitor calif. (bucătar)  M/G V 

IV.a. Complex de Servicii comunitare Baraolt  

153,5 Inspector de specialitate/medic specialist Şef serviciu S IA 

154,5 Administrator  M I 

155,5 Muncitor calif. (întreţinere)  M/G I 

156,5 Muncitor calif. (bucătar)  M/G III 

157 Şofer  M/G  

158 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

IV.b. Casa familială Baraolt  

159 Inspector de specialitate/Educator specializat Şef casă S/SSD  

160- 163 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV.c. Centru de zi Baraolt  

164- 166 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV.d. Centru de reabilitare Baraolt  

167 Psiholog  S  

168 Asistent medical principal  PL/M  

169- 170 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV.e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt  

171- 176 Educator de specialitate  PL/M/G  

177- 178 Asistent medical principal  PL/M  

V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni  

179 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 

180 Referent   M IA 

181 Administrator  M I 

182- 197 Educator de specialitate  PL/M/G  

198 Asistent medical principal  PL/M  

199 Psiholog  S  

200 Îngrijitor curăţenie  M/G I 

201 Paznic  M/G I 

202 Muncitor calificat  M/G IV 

203 Muncitor calificat  M/G II 

204 Muncitor calificat  M/G II 

205 Muncitor calificat  M/G II 

206-208 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 

209 Muncitor necalif. (îngrijitor)  M/G  

210 Muncitor necalificat   M/G  

211 Spălătoreasă  M/G  

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului  

212 Inspector de specialitate Şef centru S III 

213 Asistent medical  PL/M  

214- 219 Educator de specialitate  PL/M/G  

220 Muncitor calif. (bucătar)  M III 

221 Îngrijitor   M/G I 

VII. Complex de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni  

222 Inspector de specialitate/Psiholog principal Şef centru S I 

222,5 Medic Specialist  S  

223,5 Asistent social  S  

224,5 Asistent medical  PL  

225.5 Administrator  M I 

226.5 Muncitor calif. (bucătar)  M/G III 

227 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

VII.a. Centru rezidenţial Chilieni  

228- 233 Educator de specialitate  PL/M/G  

VII.b. Centru de reabilitare Chilieni  

234 Psiholog  S  

235 Psihopedagog  S  

236 Kinetoterapeut  S  

237 Asistent medical  PL  

238- 245 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. Complex de servicii comunitare Sfântu Gheorghe  

246 Insp. spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII.a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe  

247-249 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII.b. Centru Maternal Sf. Gheorghe  

250-253 Educator de specialitate  PL/M/G  

254-255 Asistent medical principal  PL  

256 Muncitor calif. (bucătar)  M/G I 

VIII.c. Casa de tip familial nr.1 Sf. Gheorghe  

257 Inspector de specialitate/Referent  Şef casă S/M I/IA/IA 

258-261 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII.d. Casa de tip familial nr. 2 Sf. Gheorghe  

262 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
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Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

263-266 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII.e. Casa de tip familial Ilieni  

267 Inspector de specialitate/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

268-271 Educator de specialitate  PL/M/G  

IX. Asistenţi maternali profesionişti  

272- 462 Asistent maternal profesionist  M/G  

X. Complex de servicii comunitare Tg. Secuiesc  

X. Centru de coordonare Tg. Secuiesc 

463 Insp. de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 

464-465 Asistent social  S  

466 Psiholog  S  

467 Consilier juridic  S  

468 Asistent medical  PL  

469 Administrator  M I 

470-471 Referent  M IA 

472-473 Muncitor calif. (bucătar)  M/G III 

474 Şofer  M/G  

475 Muncitor calif. (întreţinere)  M/G I 

476 Muncitor calif.  M/G III 

X.a. Casa de tip familial nr. 1 Cernat  

477 Insp. de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

478-481 Educator de specialitate  PL/M  

X.b. Casa de tip familial nr. 2 Cernat 

482 Insp. de specialit/Psiholog Şef casă S I/IA 

483-486 Educator de specialitate  PL/M  

X.c. Casa de tip familial Mereni 

487 Insp. de specialit/Psiholog Şef casă S I/IA 

488-491 Educator de specialitate  PL/M  

X.d. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg. Secuiesc  

492-494 Educator de specialitate  PL/M/G  

X.e. Casa de tip familial Tinoasa  

495 Insp. de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

496-501 Educator de specialitate  PL/M/G  

X.f. Casa de tip familial Lunga  

502 Insp. de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

503-508 Educator de specialitate  PL/M  

X.g. Casa de tip familial Tg. Secuiesc  

509 Insp. de specialit/Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

510-513 Educator de specialitate  PL/M  

X.h. Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc  

514 Inspector de specialitate Şef centru S IA 

515 Asistent social  S  

516 Psiholog  S  

517 Psihopedagog  S  

518 Logoped  S  

519 Kinetoterapeut  S  

520 Medic Specialist  S  

521 Educator specializat  S  

522-529 Educator de specialitate  PL/M  

X.i. Centru de zi pentru copilul neglijat abuzat Tg. Secuiesc  

530 Educator specializat  S  

531-532 Educator de specialitate  PL/M/G  

X.j. Centru de primire în Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie Tg. Secuiesc 

533-534 Infirmieră  G  

X. k. Centru de integrare prin terapie ocupaţională Tg. Secuiesc  

534,5 Artterapeut  S  

535,5 Instructor de ergoterapie  M  

X.l. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc  

536,5 Insp. de specialitate Şef centru S I/IA 

537,5-542,5 Educator de specialitate  M/G  

X.m. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  

543,5 Institutor I Şef centru S II 

544,5-547,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

X.n. Centru de servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pt. persoane cu handicap Tg. Secuiesc 

548 Medic Specialist  S  

549 Kinetoterapeut  S  

550 Asistent medical   PL  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale  

551 Psiholog principal Şef centru S  

552 Asistent social  S  

552,5 Psiholog principal  S  

553 Medic Primar  S  

554– 558 Educator de specialitate  PL/M  

559 Administrator  M I 

560 Muncitor calif. (bucătar)  M III 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

561 Asistent social/Inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 

562 Asistent social  S  

563 Psiholog  S  

564-566 Educator de specialitate  PL/M  
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Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

XIII. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vârstnice Lemnia  

567 Medic Primar Şef centru S  

568 Asistent social  S  

568,5 Referent  PL/M IA 

569,5-571,5 Muncitor calif. (bucătar)  M/G III 

572,5-574,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

575,5 Muncitor calificat  M/G III 

576,5 Administrator  M I 

577,5-578,5 Paznic  M/G I 

579,5 Spălătoreasă  M/G  

XIII.a. Serviciu Socio-medicale pt. persoane vârstnice Lemnia  

580,5 Kinetoterapeut  S  

581 Fizioterapeut  S  

582- 585 Asistent medical  PL/M  

586- 595 Soră medicală/infirmieră  M/G  

XIII.b. Cămin pt. persoane vârstnice Lemnia  

596 Asistent medical  PL/M  

597- 601 Soră medicală/infirmieră  M/G  

TOTAL 601 

 
HOTĂRÂREA Nr. 85/2009  

privind aprobarea proiectului de investiţii cu titlul 

„Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, 

Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului 

Judeţean Covasna cu acest proiect în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 

„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 iulie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de 

investiţii „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional 

Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, având în vedere: Raportul 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, art. 

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

modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1424/2007 

privind aprobarea Programului multianual „Asistenţă tehnică 

pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în 

pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate 

prin Programul operaţional regional 2007-2013”, şi finanţarea 

acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor, Contractul cadru de finanţare a 

Programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 

Autorităţilor Administraţiei Publice Locale în pregătirea 

tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din 

Programul Operaţional Regional 2007-2013” nr. 93589/24.06.2008, 

încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţei şi Consiliul Judeţean Covasna, Ghidul solicitantului 

pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, H.G. nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Avizul Comisiei 

Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 

15/28.09.2009, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 

97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul de investiţii cu titlul 

,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu 

Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului Judeţean 

Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 

„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. 

Art.2. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie, pentru proiectul de investiţii ,,Reabilitarea Ansamblului 

Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă cofinanţarea Consiliului Judeţean Covasna 

pentru proiectul ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional 

Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, cu suma de 298.224,22 lei, 

reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Art.4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a cheltuielilor neeligibile la proiectul menţionat în art. 

1, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în 

perioada implementării proiectului. 

Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din 

fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi 

cheltuite în avans de către Consiliul Judeţean Covasna până la 

rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management. 

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

însărcinează preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 85/2009-Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie, pentru proiectul de investiţii ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului 

Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe”, se poate studia la Compartimentul 

administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 
DISPOZIŢIA Nr. 117/2009 

cu privire la aprobarea efectuării unor virări de credite 

între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe trimestrul III. 

2009 în bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi în bugetul 

instituţiilor publice de interes judeţean 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, analizând 

Referatul nr. 1896/29.07.2009 al Direcţiei Economice cu 

privire la aprobarea efectuării unor virări de credite între 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe trim. III. 2009 în 
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bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi bugetul instituţiilor 

publice de interes judeţean, având în vedere prevederile art. 49, 

alin. (5) din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, 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. Se aprobă efectuarea unor virări de credite între 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe trimestrul III. 2009 în 

bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi în bugetul instituţiilor 

publice de interes judeţean, conform anexelor 1/1v, 1/6v, 

1/21v, VP1v, VP2v, VP3v, care fac parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 

însărcinează Direcţia economică şi instituţiile publice de 

interes judeţean vizate. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 1/1v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 

Subcapitolul 51.02.01.03 Autorități executive 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

82 
Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 
20.25 15,00      15,00    

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 -15,00      -15,00    

92 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 -15,00      -15,00    

 

Anexa nr. 1/6v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 60.02 Apărare 

Subcapitolul 60.02.02 Apărare naţională 

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) 
 

      5,50    

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 5,50      5,50    

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -10,00      -10,00    

4 
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.02+10.01.03+10.01.04+ 
10.01.05+10.01.06+10.01.07+10.01.08+10.01.09+10.01.10+10.01.11+10.01.12+

10.01.13+10.01.14+10.01.15+10.01.16+10.01.30) 

10.01 -10,00      -10,00    

16 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 -10,00      -10,00    

36 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+20.06+ 

20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+

20.22+20.23+20.24+20.25+20.27+20.30) 

20 15,50      15,50    

37 
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+ 
20.01.06+20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30) 

20.01 17,00      17,00    

40 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 5,00      5,00    

45 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 4,00      4,00    

46 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09 8,00      8,00    

66 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 -1,50      -1,50    

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 -5,50      -5,50    

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 -5,50      -5,50    

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 -5,50      -5,50    

195 Alte active fixe 71.01.30 -5,50      -5,50    

 

Anexa nr. 1/21v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

D.G.A.S.P.C. 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 

Subcapitolul 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

37 
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+ 
20.01.06+20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30) 

20.01 139,00      139,00    

38 Furnituri de birou 20.01.01 10,00      10,00    

39 Materiale pentru curăţenie 20.01.02 30,00      30,00    

40 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 100,00      100,00    

41 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 5,00      5,00    

45 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 14,00      14,00    

47 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 -20,00      -20,00    

48 Reparaţii curente 20.02 -50,00      -50,00    

52 Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01+20.04.02+20.04.03+20.04.04) 20.04 5,00      5,00    

53 Medicamente 20.04.01 5,00      5,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -55,00      -55,00    

59 Lenjerie şi accesorii de pat 20.05.03 -5,00      -5,00    
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -50,00      -50,00    

61 Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 2,00      2,00    

63 Deplasări în străinătate 20.06.02 2,00      2,00    

66 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 -5,00      -5,00    

68 Pregătire profesională 20.13 -10,00      -10,00    

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 -26,00      -26,00    

85 Reclamă şi publicitate 20.30.01 2,00      2,00    

87 Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 1,00      1,00    

92 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 -29,00      -29,00    
 

Anexa nr. VP1v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

S.P.C.J.E.P. 

Capitolul 54.10 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

48 Reparaţii curente 20.02 -3,00      -3,00    

61 Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00      3,00    

62 Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 3,00      3,00    
 

Anexa nr. VP2v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

M.N.S. 

Capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie 

Subcapitolul 67.10.03.03 Muzee 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

5 Salarii de bază 10.01.01 -11,00      -11,00    

12 Fond de premii 10.01.08 11,00      11,00    

37 
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+ 

20.01.06+20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30) 
20.01 -1,50      -1,50    

47 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 -1,50      -1,50    

69 Protecţia muncii 20.14 1,50      1,50    
 

Anexa nr. VP3v la Dispoziţia nr. 117/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ŞI ALINEATE (mii lei) 

S.P.A.M. 

Capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie 

Subcapitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

39 Materiale pentru curăţenie 20.01.02 0,65      0,65    

42 Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 -0,65      -0,65    

44 Transport 20.01.07 -2,00      -2,00    

48 Reparaţii curente 20.02 2,00      2,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -2,00      -2,00    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -2,00      -2,00    

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PREŞEDINTE 

Nr. 6896/21.07.2009. 

RAPORT 

asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2008 
 

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

„Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra gestionării 

bunurilor”. În bilanţul contabil al consiliului judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene, centralizat la 31 decembrie 2008, sunt 

înregistrate următoarele (lei): 
 

TOTAL ACTIVE 
din care: 

317.671.483 

1. Active necurente 297.349.511 

- active fixe necorporale (programe informatice) 552.093 

- instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură de birotică şi alte active necorporale 7.212.362 

- terenuri şi clădiri 288.739.469 

- active financiare (participaţii la capitalul social, aport la crearea patrimoniului 424.135 

- creanţe necurente 421.452 

2. Active curente 20.321.972 

- stocuri (materiale, obiecte de inventar) 7.241.078 

- creanţe curente (clienţi, creanţe bugetare) 159.903 

- conturi la trezorerie şi bănci 12.839.987 

- cheltuieli în avans 81.004 
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În cursul anului 2008, activele consiliului judeţean au crescut cu 8.039.687 lei în urma execuţiei bugetare pe anul 2008, execuţie aprobată de 

Consiliul Judeţean Covasna cu Hotărârea nr. 51/2009. 

Inventarierile anuale au fost efectuate şi valorificate atât de consiliul judeţean, cât şi de instituţiile şi serviciile de interes judeţean, în 

conformitate cu legislaţia în domeniu. 

Consiliul Judeţean Covasna deţine acţiuni la societăţi comerciale, astfel: 

1. S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A., capital social 336.450 lei, Consiliul Judeţean Covasna fiind acţionar unic. 

2. S.C. Prodev Consulting S.A., capital social 76.383 lei, din care Consiliul Judeţean Covasna deţine acţiuni în valoare de 13.627 lei. 

3. S.C. Fondul Local de Garantare Sf. Gheorghe S.A., capital social 11.200.000 lei, din care Consiliul Judeţean Covasna deţine acţiuni în 

valoare de 50.000 lei. 

4. S.C. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav S.A., capital social 100.000 lei, din care Consiliul Judeţean Covasna deţine acţiuni în 

valoare de 500 lei. 

Din bilanţurile contabile încheiate la 31 decembrie 2008 ale societăţilor comerciale rezultă: 

1. S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. în anul 2008 a realizat venituri totale în valoare de 13.128.654 lei, obţinând un profit net de 

49.687 lei, iar capitalul propriu zis este de 4.949.407 lei. 

2. S.C. Prodev Consulting S.A. în ultimii doi ani nu a desfăşurat activitate, pierderile totale sunt în valoare de 49.947 lei, iar capitalul 

propriu este de 26.749 lei. 

3. S.C. Fondul Local de Garantare Sf. Gheorghe S.A. în anul 2008 a realizat venituri totale în valoare de 1.878.288 lei, obţinând un 

profit net de 272.223 lei, consiliul judeţean are de încasat dividende în valoare de 338,93 lei, iar total activ este de 12.266.001 lei. 

4. S.C. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav S.A. de la înfiinţare nu a desfăşurat activitate. 

Consiliul Judeţean Covasna este asociat membru fondator la trei asociaţii intercomunitare, având un aport la constituirea patrimoniului 

iniţial, astfel: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”-20.000 lei. 

2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele 

Harghita şi Covasna”-3.358 lei. 

3. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”-200 lei. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 
 

RAPORT 

privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, 

în semestrul I al anului 2009 
 

Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare a asigurării şi respectării de către Consiliul Judeţean 

Covasna a dreptului constituţional al cetăţeanului la „ liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia României. 

Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public este de natură să îmbunătăţească gradul 

de informare a opiniei publice din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului Judeţean Covasna este de a realiza o 

schimbare majoră de mentalitate, trecându-se de la opacitate la transparenţă în activitatea sa, şi de la neimplicare la participare directă, din partea 

cetăţenilor. 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza comunicarea dintre 

autorităţile şi instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici, mass-media. Legea stabileşte unele responsabilităţi clare pentru instituţiile publice 

în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi operativitatea cu care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii şi Compartimentul 

Integrare Europeană, Relaţii externe, Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest domeniu au asigurat o informare 

concretizată 

- în comunicare; 

- folosirea exclusivă a informaţiilor corecte; 

- circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002, 

- utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit 

Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la dispoziţia 

persoanei interesate formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia administrativă, conduc registrul 

pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul semestrial privind accesul la 

informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului judeţean a 

acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 

Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se realizează prin 

intermediul comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la dispoziţia preşedintelui sau a 

vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar.  

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa 

Dispoziţiei nr. 49/2002, cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, cu 

modificările şi completările ulterioare,emisă în baza reglementărilor amintite mai sus.  

La data de 2 iulie 2009 s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 101/2009, cu privire la informaţiile de interes 

public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna şi informaţiile care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, 

conform Legii nr. 544/2001, dispoziţie care abrogă Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2002, precum şi orice alte 

dispoziţii contrare. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport semestrial privind accesul la informaţiile de interes 

public. 

În cursul semestrului I al anului 2009, accesul la informaţiile publice în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează: 

1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public - 29 

2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite domenii): 70 

- Date despre bugetul instituţiei (cheltuieli, surse de finanţare) - 10 

- Date despre proiecte finanţate din fonduri europene - 5 

- Fonduri alocate din buget pentru activităţi de tineret - 10 

- Date privind hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna - 3 

- Date despre angajaţii de naţionalitate română aflaţi în funcţii de conducere din Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 
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subordonate - 4 

- Date privind aplicarea Legii nr. 544/2001 - 4 

- Date privind autorizaţiile de construire/desfiinţare emise de CJ Covasna - 2 

- Date despre PUZ-urile emise de către CJ Covasna - 1 

- Date despre strategia Consiliului Judeţean Covasna - 8 

- Date despre achiziţiile publice al Consiliului Judeţean Covasna - 1 

- Date privind aplicarea Legii nr. 7/2004, privind respectarea codului de conduită şi etică a funcţionarilor publici din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna - 4 

- Date privind aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 4 

- Date privind ocuparea postului de director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter - Bod Péter Megyei Könyvtár” - 2 

- Date privind persoanele cu handicap asistate de către D.G.A.S.P.C. Covasna - 9 

- Date privind bugetul de venituri şi cheltuieli a Consiliului Judeţean Alba - 3 

 

3) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor instituţii - 0  

4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului: 

- Informaţii exceptate - 1 

- Informaţii inexistente - 0 

- Fără motiv - 0 

- Alte motivaţii - 0 

5) Numărul de cereri adresate: 

- Pe suport de hârtie - 20 

- Pe suport electronic - 9 

- Verbal - 0 

6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice - 13 

7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice - 16 

8) Numărul de reclamaţii administrative: - 2 

- Rezolvate favorabil reclamantului -  

- Respinse - 2 

- În curs de soluţionare - 0 

9) Numărul de plângeri în instanţă: - 1 MEDIA PRESS GIE - cu sediul în Galaţi 

- Rezolvate favorabil reclamantului - 0 

- Respinse - 0 

- În curs de soluţionare - 1 

10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate - 32 RON. 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este insuficient cunoscută la nivelul judeţului Covasna fapt ce a 

condus la o frecvenţă scăzută în utilizarea prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a transparenţei decizionale la nivel 

administrativ şi de luptă împotriva corupţiei. 

La nivelul judeţului Covasna se organizează ample campanii de informare a cetăţenilor prin difuzare de pliante, afişe, spoturi în mass-media 

locală.  

De asemenea se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public însărcinat cu aplicarea legii.  
 

Întocmit, 

Csatlos Anca Delia 

Consilier 

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 
RAPORT 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean 

Covasna, în semestrul I al anului 2009 
 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei 

participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Legea a fost adoptată cu 

scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea 

participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea 

gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 sunt următoarele: 

1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 

2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative; 

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

respectarea următoarelor reguli: 

- şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 

- dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

- minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în 

prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 

În cursul lunii martie a anului 2008, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea 

proiectului de hotărâre 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. S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea 

nr. 52/2003, astfel în data de 27 martie 2009 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre 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 la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna. Totodată, în ziarele locale „Observatorul de Covasna” şi 

„Háromszék” a fost publicat acelaşi anunţ cu data de 27 martie 2009. Anunţul a mai putut fi consultat şi pe pagina de web al Consiliului Judeţean 
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Covasna www.covasna.info.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, respectiv 8 aprilie 2009 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor 

judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 30 aprilie 2009 s-a procedat la 

adoptarea actului normativ 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.  

În data de 15 aprilie 2009 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea proiectului de 

hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”. 

Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003 s-a transmis către presa locală, cotidienele „Observatorul de Covasna” în data de 

15 aprilie 2009, pentru limba română şi „Háromszék” în data de 15 aprilie 2009, respectiv, săptămânalul „Székely Hírmondó” în data de 14 

aprilie 2009, pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de internet al instituţie mai sus amintită începând 

cu data de 15 aprilie 2009. Anunţul a fost afişat şi la avizierul de la sediul instituţiei şi până la termenul indicat în anunţ în data de 15 aprilie 

2009. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, respectiv 26 aprilie 2009 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor 

judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 27 mai 2009 s-a procedat la 

adoptarea actului normativ privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”. 

În data de 30 aprilie 2009 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea Proiectului 

de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Alutus Regio Egyesület”. 

Conform prevederilor alin. (1) art.6 din Legea nr. 52/2003 în data de 30 aprilie 2009 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de 

Covasna” pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a 

instituţiei www.covasna.info.ro începând tot cu data de 30 aprilie 2009. În data de 30 aprilie, acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 Până la termenul indicat în anunţ, respectiv 10 mai 2009, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului, 

astfel, Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Alutus Regio Egyesület” a fost supus spre adoptare 

plenului Consiliului Judeţean Covasna în şedinţa s-a extraordinară din data de 5 iunie 2009, dar nu s-a finalizat într-o hotărâre de consiliu, 

Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Alutus Regio Egyesület” fiind retras de pe ordinea de zi.  
 

Întocmit, 

Csatlos Anca Delia 

Consilier 

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 

DIRECTOR EXECUTIV 

 
 

 

RAPORT 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2009 
 

Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă prezentăm 

raportul activităţii pe semestrul I al anului 2009, (perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2009), al Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Petiţii din 

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, 

urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi 

reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi 

înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 21 

persoane, din care 17 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, o persoană de dl. vicepreşedinte Henning László-János, 2 persoane de dl. 

vicepreşedinte Demeter János şi o persoană de către dl. secretar al judeţului Varga Zoltán.  

În acest semestru s-a înregistrat o uşoară scădere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul II al anului trecut când au fost înregistrate 

27 de petiţii. 

Din cele 11 de petiţii înregistrate în semestru I al anului 2009: 

- Un număr de 3 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost trimise autorităţilor 

sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. 

- O petiţie a fost anonimă. 

Restul petiţiilor, în număr de 7, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în limitele 

termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 

- Sesizări despre existenţa unor construcţii străine pe terenul proprietate personală; 

- Sesizări privind construirea unor imobile fără autorizaţie de construcţie; 

- Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie; 

- Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene; 

- Solicitare de îndepărtare al panoului publicitar cu inscripţia „Ţinutul Secuiesc”, amplasat la Aita Mare.  

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la Compartimentul relaţii cu 

publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va duce la 

schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, fiind un pas major în 

consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 
 

Întocmit, 

Kovács Angela 

referent 

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

 

 

http://www.covasna.info.ro/
http://www.covasna.info.ro/
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RAPORT DE ACTIVITATE 

al A.T.O.P. COVASNA pe primul semestru al anului 2009  
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, organism cu rol consultativ fără personalitate juridică, constituită pe lângă Consiliul 

Judeţean Covasna, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr. 787/2002, având ca scop asigurarea ordinii şi liniştii 

publice, siguranţa cetăţeanului, sporirea eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Covasna este constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003 a, cu modificările şi 

completările, ulterioare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale atât în plen, cât şi în cele trei comisii de lucru. Membrii 

sunt în număr de 12, după cum urmează: 

- 6 consilieri judeţeni; 

- 1 subprefect; 

- 1 şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna; 

- 1 reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor; 

- 3 reprezentanţi ai societăţii civile; 

- Secretariatul compus din 2 persoane. 

Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna sunt repartizaţi pe trei comisii de lucru, astfel: 

a). Comisia nr. 1 - comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii,este compusă din: 

1. Kulcsár Terza József György, preşedintele comisiei, consilier judeţean; 

2. Kiss Tiberiu, consilier judeţean; 

3. Ördög Lajos, reprezentantul comunităţii; 

4. Câmpeanu Cornel, comisar şef de poliţie, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie; 

4 membri, dintre care 2 consilieri judeţeni, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi un reprezentant al societăţii civile. 

b). Comisia nr. 2 - comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali, este compusă din 

1. Fejér László, preşedintele comisiei, reprezentantul comunităţii; 

2. Farkas György, consilier judeţean; 

3. Molnár Endre, consilier judeţean; 

4. Ursache Ion, subprefect; 

4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, subprefectul şi un reprezentant al societăţii civile. 

c). Comisia nr. 3 - comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului, este compusă din:  

1. Calinic Sabin, preşedintele comisiei, consilier judeţean; 

2. Bulgariu Valerian, comisar şef de poliţie, reprezentantul Corpului Naţional al poliţiştilor;  

3. Gáj Nándor, reprezentantul comunităţii;  

4. Ambrus József, consilier judeţean; 

4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor şi un reprezentant al societăţii civile. 

Activităţi desfăşurate 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna îşi desfăşoară activitatea în baza PLANULUI STRATEGIC de activitate în slujba 

comunităţii, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, întocmit în 2008, prezentat şi aprobat în prima şedinţă a Consiliului Judeţean 

Covasna în anul 2009, aceste capitole se referă la obiective şi priorităţi de interes naţional privind activitatea poliţiei, obiective şi priorităţi 

de interes local privind creşterea capacităţii operative ale unităţilor de poliţie în domeniul combaterii criminalităţii organizate, combaterea 

violenţei în familie, protecţia patrimoniului, creşterea gradului de siguranţă rutieră, îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă, indicatorii 

de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a elaborat încă de la începutul anului, PROGRAMUL DE ACTIVITATE anual în plen şi pe cele 

trei comisii de lucru, în baza căruia se organizează şi desfăşoară şedinţe trimestrial unde sunt prezentate şi analizate informări ale Inspectoratului 

de Poliţie al Judeţului Covasna, privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, siguranţa cetăţeanului, creşterea rolului 

opiniei publice, modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna cu celelalte 

instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali 

pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei. 

În baza concluziilor desprinse în cadrul acestor şedinţe s-au făcut propuneri şi sau luat hotărâri cu caracter de recomandare care au fost 

duse la îndeplinire de către membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a urmărit în permanenţă interesul şi sugestiile comunităţii, a întreţinut contact direct 

cu toţi factorii implicaţi în asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei civice, siguranţa şi securitatea unităţilor de învăţământ, a 

manifestat receptivitate la problemele sesizate şi constatate, prin dialog susţinut, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice, siguranţa 

cetăţeanului pe raza judeţului Covasna. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a întocmit şi expediat adrese cu datele de contact către toate Autorităţile Teritoriale de 

Ordine Publică din ţară, iar către Consiliile locale şi unităţile de poliţie din judeţul Covasna au fost trimise anunţuri cu rolul şi atribuţiile 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, programul de audienţe, care este zilnic între orele 8-16 la sediul Consiliului Judeţean Covasna, 

precum şi componenţa în plen şi pe comisii. 

În cursul anului 2009 s-a luat măsura prevăzută de PLANULUI STRATEGIC 2009 în Capitolul II - Menţinerea ordinii şi liniştii publice 

şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului - activităţi planificate „Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. Covasna - I.P.J. Covasna în 

localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie 

la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică; sens în care începând cu 10 februarie 2009, secretariatul A.T.O.P. în fiecare zi de 

marţi va avea program de teren. Planificarea programului secretariatului, a preşedintelui pentru deplasări în teren, face parte 

integrantă din Strategia anuală pe 2009. Preşedintele A.T.O.P. în aceste zile va avea şi audienţă în comunele, satele judeţului, pe 

probleme de ordine publică, şi nu numai. ” 

Având în vedere că cu toate insistenţele preşedintelui autorităţii, nici până la ora actuală A.T.O.P. COVASNA nu are mijloc de transport 

pentru deplasări în teritoriu, (iar alte judeţe precum Mureş are numai puţin de 15 autoturisme), aceste obiective nu au putut fi duse la rezolvare.  

Văzând greutăţile cu care se confruntă A.T.O.P., în vederea atingerii obiectivelor propuse în Planul Strategic 2009, Preşedintele A.T.O.P. a 

convocat şi consultat membrii A.T.O.P., astfel s-a luat măsura de organizare a şedinţelor atât pe comisii cât şi în plen pe teren respectiv 

împărţirea judeţului pe centre. 

- Astfel în 24 februarie a avut loc şedinţa ATOP la Baraolt, pentru această zonă. 

- În 29 aprilie la Târgu Secuiesc de asemenea. 

- În 26 mai şedinţa s-a organizat la zona Întorsura Buzăului.  

- În 15 iunie la Centrul european de Studii Arcuş, pentru zona Sf. Gheorghe. 

La toate şedinţele au fost invitaţi toţi primarii şi şefii de posturi din zonă. De asemenea vă informăm, că la aceste şedinţe au participat pe 
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lângă membrii A.T.O.P., primari, şefii de posturi şi conducători de instituţii, conducători de Organizaţii ai rromilor, Prefectul Judeţului, 

reprezentanţii Jandarmeriei, personalităţi care au atribuţii şi pot conlucra pentru asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, siguranţa 

cetăţeanului, creşterea rolului opiniei publice, modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna cu celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a 

indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei. 
La aceste şedinţe au participat ca invitaţi: 

- reprezentanţi ai administraţiei publice locale; 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Finanţelor publice Judeţean Covasna; 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna; 

- şefii de servicii din cadrul I.P.J. Covasna (Serv. Poliţiei Rutiere, Serv. Poliţiei de Ordine Publică, Serv. Criminalistic, Serv. de 

combatere a Crimei Organizate şi a Consumului de Droguri). 

Din păcate trebuie să menţionăm că dacă şefii posturilor de poliţie au fost bine mobilizaţi (prin grija Inspectoratului de Poliţie) pentru a fi 

prezenţi la aceste şedinţe, nu acelaşi lucru se poate afirma despre primarii comunelor, respectiv oraşelor, cu toate că cu o săptămână înainte de 

şedinţe secretariatul A.T.O.P. a înştiinţat toţi primarii, iar în preziua şedinţei prin telefon au reînştiinţat, domnii primari din Hăghig, Ozun, Sf. 

Gheorghe, Malnaş, Bodoc, Ghidfalău, Chichiş nu au găsit timp şi bunăvoinţa să dea curs invitaţiei, deşi s-au combătut probleme arzătoare pentru 

comunităţile locale. 

Cu ocazia deplasărilor în judeţ membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Autorităţii, secretariatul acestuia au stat de vorbă cu 

cetăţenii purtând un dialog şi constatare la faţa locului a problemelor cu care se confruntă comunitatea, găsirea de soluţii optime de rezolvare 

împreună a neregulilor constatate, împreună cu: 

- reprezentanţi ai administraţiei publice locale (primar, vice-primar); 

- şefii unităţilor de poliţie locale; 

- prim procuror; 

- şefii serviciului public Poliţia Comunitară; 

- reprezentanţi ai etniei rromilor; 

- alţi invitaţi. 

În 2009, primul semestru, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a organizat şi desfăşurat un număr de 2 şedinţe în plen, fiind prezentate 

şi dezbătute 3 informări privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor persoanei. 

Pe cele trei comisii s-au organizat şi desfăşurat 4 şedinţe, în care au fost prezentate 4 materiale având ca obiect creşterea gradului de 

siguranţă a populaţiei şi a rolului opiniei publice, atragerea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în acest domeniu.  

Cu prilejul deplasărilor în localităţile din judeţ au fost analizate şi dezbătute probleme ca: 
- asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului pe raza localităţilor urbane şi rurale; 

- coordonarea activităţilor de colaborare între consiliul local, poliţie, poliţia comunitară, jandarmerie, reprezentanţi ai etniei rromilor; 

- dotarea unităţilor de poliţie cu autoturisme şi alte bunuri (calculatoare, fax-uri, copiatoare, aparate foto, etc.); 

- modul de asigurare al pazei în comune şi sate pe timp de noapte precum şi paza produselor agricole de pe câmp; 

- prevenirea şi combaterea furturilor de fier vechi, legalitatea funcţionării centrelor de colectare; 

- o atenţie sporită a fost acordată persoanelor de etnie rromă, respectiv urmărirea eliberării certificatelor de naştere a copiilor, eliberarea 

cărţilor de identitate, atragerea la educaţie, integrarea socială a acestora, probleme mai deosebite fiind în localităţile Boroşneul Mare, Belin, 

Vâlcele-Araci, Cătălina. 

În urma deplasărilor efectuate în localităţile din judeţ şi a întâlnirilor membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică cu 

reprezentanţii administraţiei publice locale, poliţiei, precum şi cu factorii implicaţi prin dialog şi coordonare a activităţilor desfăşurate toate în 

folosul cetăţeanului, au fost soluţionate, clarificate probleme ca: 

- coordonarea activităţii de soluţionare a situaţiei existente privind circulaţia tractoarelor şi remorcilor agricole neînmatriculate pe 

drumurile publice în perioada campaniei de primăvară, întrucât erau divergenţe între poliţie şi proprietarii acestora; 

- coordonarea activităţilor privind organizarea şi funcţionarea pazei în comune şi sate pe timp de noapte, precum şi paza produselor 

agricole de pe câmp, sens în care au fost întocmite şi trimise adrese cu recomandări precise către toate consiliile locale şi comunale de a-şi 

asigura paza pe raza de competentă; 

- folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă 

publică, cât şi pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor 

astfel de fapte; sprijinul asigurării pazei obşteşti a comunelor, pe timp de noapte; 

- licitarea acestor servicii unor societăţi civile specializate în acest sens, folosirea posibilităţii oferite de Agenţiile de pază din judeţ, cum 

ar fi Agenţia de Protecţie şi Pază - Ares SECURITY care pot venii în ajutorul comunităţilor locale.  

În vederea asigurării unui climat sporit de siguranţă civică a comunităţii, asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa bunurilor persoane, 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane, prevenirea şi combaterea consumului de droguri în special în rândul elevilor, prevenirea 

accidentelor rutiere, prevenirea infracţiunilor de tâlhărie şi a violenţei în familie, reducerea furturilor din locuinţe, prevenirea criminalităţii în 

mediul rural, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna au 

căutat o bună colaborare cu instituţii, organizaţii, O.N.G- uri, după cum urmează: 

- Consiliul Judeţean Covasna; 

- Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna; 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna; 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna; 

- Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Covasna; 

- Centrul de Prevenire a Violenţei în familie; 

- Biserici; 

- Centrul de Prevenire, Consiliere Antidrog Covasna;  

- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Covasna; 

- Direcţia de Sănătate Publică Covasna. 

În baza acestor colaborări, o atenţie deosebită a fost şi este acordată activităţilor cu caracter de informare şi prevenire a populaţiei, activităţi 

ce se desfăşoară în strânsă colaborare cu Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Covasna. 

 

PREŞEDINTE A.T.O.P. 

Ec. KISS Tibor 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2008 

Consilier judeţean Agrigoroei Gică 
 

Pe parcursul anului 2008, am exercitat mandatul de consilier judeţean conform legii. 

Am participat la şedinţele comisiei de specialitate -Economică- cât şi la şedinţele ordinare şi extraordinare, convocate la nivelul Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Am mai luat parte la şedinţele Consiliului Administrativ al Căminului de Bătrâni Hăghig, în calitate de membru al Consiliului Consultativ, 

din partea Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe la 22.06.2009 

 

 

Componenţa Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la 

bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II al anului 2009 
 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2009, privind constituirea Comisiei de selecţie a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul 

II al anului 2009 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 

selecţiei, se publică componenţa Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de 

la bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II al anului 2009, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele Funcţia Denumirea instituţiei Propus de 

Henning László János Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Ördög Gyárfás Lajos Consilier Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Vass István Director executiv adjunct Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Csergő Benedek Csilla Bibliotecar  
Bibiloteca Judeţeană „Bod Péter” 

Sf. Gheorghe 

Bibiloteca Judeţeană „Bod Péter” Sf. Gheorghe 

Kocs Irén Muzeograf  
Muzeul Naţional Secuiesc Sf. 

Gheorghe 

Muzeul Naţional Secuiesc Sf. Gheorghe 

Buzea Dan Arheolog  
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni Sf. 

Gheorghe 

Fracţiunea Alianţa Românească 

Ütő Guszáv Artist plastic  U.A.P.R. Filiala Sf. Gheorghe U.A.P.R. Filiala Sf. Gheorghe 

Kopacz Attila Director  Centrul de Cultură Arcuş Fracţiunea U.D.M.R. 

Sánta Imre Preot  Parohia Bicfalău Fracţiunea P.C.M. 
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