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Nr. Hotărârea Pag. 

29 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota 

de 22% din impozitul pe venit precum și a 

sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumurile județene și comunale pe anul 

2009 
 

3 

30 cu privire la aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2009 al 

Consiliului Județean Covasna 
 

4 

31 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de 

rulment propriu al judeţului Covasna 
 

6 

32 privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2009 
 

8 

33 cu privire la aprobarea bugetului veniturilor și 

cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local 

pentru anul 2009 
 

10 

34 privind numirea în funcţia de director al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig a 

doamnei Cucu Camelia-Liliana 
 

11 

35 privind aprobarea Avizelor Unice emise de 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 

Covasna 

 

11 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

36 cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate 

de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul 

relaţiilor externe în cursul anului 2008, 

precum şi a programului cadru de acţiuni pe 

anul 2009 în acest domeniu 
 

11 

37 privind aprobarea unor măsuri pentru 

reglementarea situaţiei juridice a imobilului 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. 

Porumbeilor, judeţul Covasna 
 

12 

38 privind înfiinţarea unei Comisii de analiză şi 

verificare pentru urmărirea modului de 

realizare a Proiectului de investiţie-

Consolidarea şi reabilitarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Fogolyán Kristóf" 

Sf. Gheorghe 
 

13 
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HOTĂRÂREA Nr. 29/2009 

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

din cota de 22% din impozitul pe venit precum și a sumei 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

județene și comunale pe anul 2009  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din 13 martie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire 

la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul 

pe venit precum și a sumei defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2009, 

având în vedere: Raportul Direcţiei Economice, Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, art. 33 alin. (3) lit. „b” şi 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009,  în baza art. 91 alin. 

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

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

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 

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

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 

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

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 4.855 mii lei din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2009 

și cuprinderea ei în bugetul propriu al Consiliului Județean 

Covasna. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 13 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2009 

SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2009 (mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală 

1. Aita mare 103 

2. Băţani 167 

3. Belin 232 

4. Bodoc 232 

5. Boroşneu mare 77 

6. Brateş 103 

7. Brăduţ 180 

8. Breţcu 206 

9. Cătălina 129 

10. Cernat 193 

11. Chichiş 116 

12. Dobîrlău 90 

13. Ghelinţa 180 

14. Ghidfalău 129 

15. Hăghig 90 

16. Ilieni 129 

17. Lemnia 116 

18. Malnaş 232 

19. Moacşa 129 

20. Ojdula 167 

21. Ozun 232 

22. Poian 116 

23. Reci 141 

24. Sânzieni 154 

25. Turia 116 

26. Valea Crişului 116 

27. Vâlcele 231 

28. Vîrghiş 90 

29. Zagon 193 

30. Zăbala 90 

31. Comandău 90 

32. Barcani 116 

33. Sita Buzăului 129 

34. Valea mare 90 

35. Mereni 129 

36. Arcuş 90 

37. Bixad 129 

38. Dalnic 116 

39. Micfalău 116 

40. Estelnic 154 
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Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală 

Total comune 5638 

41. Sfîntu Gheorghe 774 

42. Tîrgu Secuiesc 167 

43. Covasna 154 

44. Baraolt 141 

45. Întorsura Buzăului 141 

Total judeţ 7015 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 29/2009 
SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2009 (mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală 

1. Aita mare 97 

2. Băţani 158 

3. Belin 218 

4. Bodoc 218 

5. Boroşneu mare 73 

6. Brateş 97 

7. Brăduţ 170 

8. Breţcu 194 

9. Cătălina 121 

10. Cernat 182 

11. Chichiş 109 

12. Dobîrlău 85 

13. Ghelinţa 170 

14. Ghidfalău 121 

15. Hăghig 85 

16. Ilieni 121 

17. Lemnia 109 

18. Malnaş 218 

19. Moacşa 121 

20. Ojdula 158 

21. Ozun 218 

22. Poian 109 

23. Reci 134 

24. Sânzieni 146 

25. Turia 109 

26. Valea Crişului 109 

27. Vîlcele 219 

28. Vîrghis 85 

29. Zagon 182 

30. Zăbala 85 

31. Comandău 85 

32. Barcani 109 

33. Sita Buzăului 121 

34. Valea mare 85 

35. Mereni 121 

36. Arcuş 85 

37. Bixad 121 

38. Dalnic 109 

39. Micfalău 109 

40. Estelnic 146 

Total comune 5312 

41. Sfîntu Gheorghe 730 

42. Tîrgu Secuiesc 158 

43. Covasna 146 

44. Baraolt 134 

45. Întorsura Buzăului 134 

Total judeţ 6614 

 
HOTĂRÂREA Nr. 30/2009  

cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2009 al Consiliului Județean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 13 martie 2009, analizând Expunerea 

de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu 

privire la aprobarea 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 și completările ulterioare, Contractul 

pentru: Parteneriate pentru Învățare-Grundtvig Programul 

„Învățare pe tot Parcursul Vieții”, nr. 74/26.09.2008, încheiat 

între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale și Consiliul 

Județean Covasna-Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului; Acordul Specific de Subvenție pentru 

Acțiune nr. ED/2009-2012-RO-15A, încheiat între Comunitatea 

Europeană-Comisia Comunităților Europene și Consiliul 
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Județean Covasna; Contractul de finanțare nr. 294/14.12.2005 

încheiat între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

România și 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, E1, E2, E3 şi 2
EXT

, 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 13 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. EXT la Hotărârea nr. 30/2009 
 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2009 (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) 
 

124,11 104,11  20,00      

13 IV. Subvenții (rd.14) 
 

124,11 104,11  20,00      

14 Donații din străinătate (rd.15+18+21) 44.08 124,11 104,11  20,00      

21 De la alte administrații (rd.22+23) 44.08.03 124,11 104,11  20,00      

22 Curente 44.08.03.01 108,50 88,50  20,00      

23 De Capital 44.08.03.02 15,61 15,61        

25 
TOTAL CHELTUIELI (rd.41+57+73+88+105+132+150+181+204+226+ 

244+261+277+294+315)  
124,11 104,11  20,00      

26 
CHELTUIELI CURENTE (rd.42+58+74+89+106+133+151+182+205+ 

227+245+262+278+295+316) 
01 87,50 67,50  20,00      

27 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.43+59+75+90+107+134+ 

152+183+206+228+246+263+279+296+317) 
10 4,00 2,00  2,00      

28 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd.44+60+76+91+108+135+153+184+ 

207+229+247+264+280+297+318) 
20 83,50 65,50  18,00      

29 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.45+109+136+154+185+208+230+248+ 
265+281+298+319) 

55 36,61 36,61        

30 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.46+110+137+155+186+209+ 

231+249+266+282+299+320) 
55.01 36,61 36,61        

31 
Active fixe (rd.47+63+79+94+111+138+156+187+210+232+250+267+ 

283+300+321) 
71.01 36,61 36,61        

32 
Construcții (rd.48+64+80+95+112+139+157+188+211+233+251+268+ 

284+301+322) 
71.01.01 15,61 15,61        

34 
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (rd.50+66+82+97+114+ 

141+159+190+213+235+253+270+286+303+324) 
71.01.03 21,00 21,00        

41 Autorități publice și acțiuni externe (rd.54) 51.08 70,50 70,50        

42 CHELTUIELI CURENTE (rd.43+44) 01 49,50 49,50        

44 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 49,50 49,50        

45 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.46) 70 21,00 21,00        

46 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.47+52) 71 21,00 21,00        

47 Active fixe (rd.48+49+50+51) 71.01 21,00 21,00        

50 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 21,00 21,00        

54 Autorități executive și legislative (rd.55) 51.08.01 70,50 70,50        

55 Autorități executive 51.08.01.03 70,50 70,50        

181 Asigurări și asistență socială (rd.194+195+196+198+199+200+202) 68.08 38,00 18,00  20,00      

182 CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184) 01 38,00 18,00  20,00      

183 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,00 2,00  2,00      

184 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 34,00 16,00  18,00      

198 Asistență socială pentru familie și copii 68.08.06 38,00 18,00  20,00      

244 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (rd.257) 80.08 15,61 15,61        

248 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249) 70 15,61 15,61        

249 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250+255) 71 15,61 15,61        

250 Active fixe (rd.251+252+253+254) 71.01 15,61 15,61        

251 Construcții 71.01.01 15,61 15,61        

257 Acțiuni generale economice și comerciale (rd.258+259) 80.08.01 15,61 15,61        

259 Programe de dezvoltare regională și socială 80.08.01.10 15,61 15,61        

 

Anexa nr. E1 la Hotărârea nr. 30/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE PE ANUL 2009 (mii lei) 

Autorităţi executive - Europe Direct 

Capitolul 51.08.01 Autorități executive și legislative 

Subcapitolul 51.08.01.03 Autorități executive 

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) 
 

70,50  70,50        

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 49,50  49,50        

37 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+ 
20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+

20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.30) 

20 49,50  49,50        
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

50 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 7,70  7,70        

51 Hrană pentru oameni 20.03.01 7,70  7,70        

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

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,00  2,00        

67 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 6,20  6,20        

86 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+ 

20.30.07+20.30.08+20.30.09+20.30.30) 
20.30 33,60  33,60        

87 Reclamă și publicitate 20.30.01 19,60  19,60        

90 Chirii 20.30.04 3,00  3,00        

95 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 11,00  11,00        

286 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 21,00  21,00        

287 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 21,00  21,00        

288 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 21,00  21,00        

291 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 21,00  21,00        

 

Anexa nr. E2 la Hotărârea nr. 30/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE PE ANUL 2009 (mii lei) 

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

Capitolul 68.08.06 Asistență socială pentru familie și copii 

Subcapitolul 68.08.06 Asistență socială pentru familie și copii 

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) 
 

38,00  18,00  20,00      

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 38,00  18,00  20,00      

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4,00  2,00  2,00      

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 4,00  2,00  2,00      

17 Indemnizații de delegare 10.01.13 4,00  2,00  2,00      

37 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+ 
20.05+20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+ 

20.19+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.30) 

20 34,00  16,00  18,00      

62 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 34,00  16,00  18,00      

64 Deplasări în străinătate 20.06.02 34,00  16,00  18,00      

 

Anexa nr. E3 la Hotărârea nr. 30/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE PE ANUL 2009 (mii lei) 

Autorităţi executive - Incubator de afaceri 

Capitolul 80.08.01 Acțiuni generale economice și comerciale 

Subcapitolul 80.08.01.10 Programe de dezvoltare regională și socială 

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) 
 

15,61  15,61        

286 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 15,61  15,61        

287 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 15,61  15,61        

288 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 15,61  15,61        

289 Construcții 71.01.01 15,61  15,61        

 

Anexa nr. 2 EXT la Hotărârea nr. 30/2009 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (mii lei) 

Martie 
 

Denumire Program iniţial 

TOTAL GENERAL, din care 36.61 

A) Investiţii în continuare 15.61 

B) Investiţii noi 

 C) Alte cheltuieli de investiţii 21.00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 36.61 

1.Cap.51.08.Autorităţi executive 21.00 

Paragraf 51.08.01.03 Autorităţi executive 21.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 21.00 

2. Cap. 80.08 Acţiuni generale economice şi comerciale 15.61 

Paragraf 80.08.01.10 Program de dezvoltare regională şi socială 15.61 

A) Investiţii în continuare 15.61 

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

 
HOTĂRÂREA Nr. 31/2009  

privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment 

propriu al judeţului Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 13 martie 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 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

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

rulment propriu al judeţului Covasna, conform anexelor nr. 

FR
2
, FR5, FR11 şi 2

FR2
, 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 13 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 
Anexa nr. FR2 la Hotărârea nr. 31/2009 

 

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE 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. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2) 
 

-6735,30 -6735,30        

2 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 
 

-6735,30 -6735,30        

3 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 
 

-6735,30 -6735,30        

4 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.5) 
 

-6735,30 -6735,30        

5 Diverse venituri (rd.6+7+8+9+10+11) 36.11 -6735,30 -6735,30        

10 Fond de rulment 36.11.10 -6735,30 -6735,30        

13 
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+ 

222+238)  
4367,54 4367,54        

17 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+ 

191+209+226+242) 
70 4367,54 4367,54        

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

71 4367,54 4367,54        

19 Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244) 71.01 4367,54 4367,54        

20 Construcții 71.01.01 155,54 155,54        

23 Alte active fixe 71.01.30 4212,00 4212,00        

92 Sănătate (rd.105+107) 66.11 4212,00 4212,00        

96 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97) 70 4212,00 4212,00        

97 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103) 71 4212,00 4212,00        

98 Active fixe (rd.99+100+101+102) 71.01 4212,00 4212,00        

102 Alte active fixe 71.01.30 4212,00 4212,00        

105 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (rd.106) 66.11.06 4212,00 4212,00        

106 Spitale generale 66.11.06.01 4212,00 4212,00        

205 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (rd.218) 80.11 155,54 155,54        

209 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210) 70 155,54 155,54        

210 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216) 71 155,54 155,54        

211 Active fixe (rd.212+213+214+215) 71.01 155,54 155,54        

212 Construcții 71.01.01 155,54 155,54        

218 Acțiuni generale economice și comerciale (rd.219+220) 80.11.01 155,54 155,54        

220 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.11.01.30 155,54 155,54        

259 VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.1-13) 96.11 -11102,84 -11102,84        

261 DEFICIT 99.11 11102,84 11102,84        

 

Anexa nr. FR5 la Hotărârea nr. 31/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive - Incubator de afaceri 

Capitolul 80.11.01 Acțiuni generale economice și comerciale 

Subcapitolul 80.11.01.30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 

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) 
 

155,54  155,54        

286 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 155,54  155,54        

287 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 155,54  155,54        

288 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 155,54  155,54        

289 Construcții 71.01.01 155,54  155,54        

 

Anexa nr. FR11 la Hotărârea nr. 31/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive - Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Capitolul 66.11.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 

Subcapitolul 66.11.06.01 Spitale generale 

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) 
 

4212,00  4212,00        

286 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4212,00  4212,00        

287 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 4212,00  4212,00        

288 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 4212,00  4212,00        

292 Alte active fixe 71.01.30 4212,00  4212,00        
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Anexa nr. 2FR2 la Hotărârea nr. 31/2009 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 cu finanţare din fondul de rulment (mii lei) 

Martie 
 

Denumire 
Program 

actualizat 
Influenţe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 3,227.30 4,367.54 7,594.84 

A) Investiţii în continuare 977.00 155.54 1,132.54 

B) Investiţii noi 0.00 
  

C) Alte cheltuieli de investiţii 2,250.30 4,212.00 6,462.30 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 3,227.30 155.54 3,382.84 

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 
 

495.00 

Paragraf 65.11.07.04 Învăţământ special 495.00 
 

495.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 495.00 
 

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 48.00 4,212.00 4,260.00 

Paragraf 66.11.06 Spitale generale 48.00 4,212.00 4,260.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 48.00 4,212.00 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 

48.00 4,212.00 4,260.00 

4. Cap. 67.11 Servicii culturale 1,054.40 
 

1,054.40 

Paragraf 67.11.03.03 Muzee 754.40 
 

754.40 

C) Alte cheltuieli de investiţii 754.40 
 

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 
 

300.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 300.00 
 

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-Sîntionlunca, comuna Reci" 

300.00 
 

300.00 

5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială  140.80 
 

140.80 

Paragraf 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 140.80 
 

140.80 

C) Alte cheltuieli de investiţii 140.80 
 

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. 74.11 Protecţia mediului 33.60 
 

33.60 

Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distingerea deşeurilor  33.60 
 

33.60 

C) Alte cheltuieli de investiţii 33.60 
 

33.60 

Depozit ecologic deşeuri 33.60   33.60 

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

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

A) Investiţii în continuare 0.00 155.54 155.54 

Finalizarea lucrărilor la Incubatorul de Afaceri din mun. Sf. Gheorghe 0.00 155.54 155.54 

8. Cap. 84.11 Transporturi 478.50 
 

478.50 

Paragraf 84.11.03.01 Drumuri şi poduri 478.50 
 

478.50 

C) Alte cheltuieli de investiţii 478.50 
 

478.50 

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 

 
HOTĂRÂREA Nr. 32/2009 

privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

bugetului propriu al județului Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2009, văzând Raportul Direcţiei 

Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, având în vedere: Legea. nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, 

O.U.G. nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor 

cheltuieli bugetare, Circulara Ministerului Finanțelor Publice nr. 

280586/27.02.2009, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a”, şi în temeiul 

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

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă bugetul propriu al județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009, conform 

anexelor nr. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 

1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 

1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 și 1/27, precum şi programul de 

investiţii pe anul 2009, conform anexei nr. 2. 

Art.2. Aprobă numărul de salariaţi şi fondul salariilor de 

bază al Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2009, conform anexelor 1/1p, 

1/12p, 1/13p, 1/14p și 1/21p . 

Art.3. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 

al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul local, conform anexelor nr. VP, VP1, VP2, VP3, 

VP4, VP5, VP6 și VP7, precum şi programul de investiţii pe 

anul 2009 al acestor instituții, conform anexei nr. 2
VP

. 

Art.4. Aprobă numărul de salariaţi şi fondul salariilor de 

bază ale instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul local, conform anexelor nr. P1, P2, P3, P4, P5, P6 

și P7. 

Art.5. Numărul de personal din aparatul de specialitate şi 

de la instituţiile publice de interes judeţean este cel aprobat prin 

hotărâri ale consiliului judeţean, iar ocuparea posturilor vacante 

de către fiecare instituţie se va efectua în condiţiile încadrării în 

cheltuielile de personal alocate prin prezenta hotărâre și cu 

respectarea prevederilor art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 

223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 
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bugetare. 

Art.6. Anexele enumerate la art. 1-4, fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică şi instituţiile publice vizate. 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Buget 2009 (mii lei) 

 

I. VENITURI 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Program 

2009 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 14,500 

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 6,615 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 21,953 

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 4,855 

5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 7,016 

6. Venituri proprii consilii județene 
 

2,810 

7. Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 9,383 

TOTAL 67,132 

 

II. CHELTUIELI 
 

Instituția 
Capitolul 

bugetar 

Prog. 

2009 

Chelt. 

de pers. 

Bunuri 

și 

servicii 

Dobânzi 
Fond 

rezervă 

Transf. 

pt. inst. 

publice 

Alte 

transf. 

Asistență 

socială 

Alte 

chelt. 

Chelt. 

de 

capital 

Ramb. 

de 

împrum. 

Autorități publice 51.02 12281 8230 3051 0 0 0 465 60 0 475 0 

Autorități executive 51.02.01.03 12281 8230 3051       465 60   475   

Alte servicii publice generale 54.02 2460 10 1 0 2000 449 0 0 0 0 0 

Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor 
54.02.10 449         449           

Alte servicii publice generale (PSI) 54.02.50 11 10 1                 

Fond rezervă bugetară 54.02.05 2,000       2,000             

Dobânzi 55.02 180     180               

Apărare naţională (CMJ) 60.02 465 35 423             7   

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 120 0 92 0 0 0 0 0 0 28 0 

Protecţie civilă 61.02.05 120   92             28   

Învăţământ 65.02 9,050 3,686 5,165 0 0 0 150 49 0 0 0 

Şcoala specială Sf. Gheorghe 65.02.07.04 3,171 2,735 400         36       

Şcoala specială Olteni 65.02.07.04 1,029 951 65         13       

Lapte corn, învăţământ preșcolar 65.02.03.01 1,123   1,123                 

Lapte corn, învăţământ primar 65.02.03.02 1,850   1,850                 

Lapte corn, învăţământ secundar inferior 65.02.04.01 1,727   1,727                 

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  65.02.50 150           150         

Cultură, religie 67.02 8,140 811 273 0 0 3,655 0 15 3,386 0 0 

Biblioteca Judeţeană „Bod Peter” 67.02.03.02 1,099 811 273         15       

Muzeul Național Secuiesc 67.02.03.03 1,910         1,910           

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 67.02.03.05 1,005         1,005           

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 67.02.03.08 740         740           

Servicii religioase 67.02.06 2,006               2,006     

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii 

şi religiei 
67.02.50 670               670     

Sport 67.02.05.01 710               710     

Asistenţă socială 68.02 28,431 12,000 6,124 0 0 672 0 9,485 150 0 0 

Asistenţă socială pt. familie şi copii 68.02.06 18,220 12,000 6,000         220       

Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 9,383   118         9,265       

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig 68.02.04 672         672           

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale 
68.02.50 156   6           150     

Transporturi 84.02 5,539 0 5 0 0 4,939 0 0 0 0 595 

Drumuri şi poduri judeţene, rambursări 84.02.03.01 600   5               595 

Subvenţii pt. Direcţia de Administrare a 

Drumurilor Judeţene 
84.02.03.01 4,939         4,939           

Alte acțiuni economice 87.02 466 0 32 0 0 266 168 0 0 0 0 

Turism 87.02.04 200   32       168         

Centrul de Studii Europene Arcuş 87.02.50 266         266           

Total 67,132 24,772 15,166 180 2,000 9,981 783 9,609 3,536 510 595 

 

III. INSTITUŢII FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

mii lei 
 

Nr. 

crt. 
Denumire instituţie 

Cod 

indicator 

Venituri 

total 

din care: 
Cheltuieli 

total 

din care: 

Venituri 

proprii 
Subvenţii 

Cheltuieli 

de personal 

Bunuri şi 

servicii 

Asistenţă 

socială 

Cheltuieli 

de capital 

1 Serviciul Public 

Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor 

54.10.10 453 4 449 453 359 85 4 5 

2 Muzeul Naţional 

Secuiesc 
67.10.03.03 2.005 95 1910 2.005 1.425 550 25 5 

3 Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii 
67.10.03.05 1.205 200 1.005 1.205 1.097 95 13  

4 Centrul de Cultură al 

Judeţului Covasna 
67.10.50 790 50 740 790 332 450 8  

5 Căminul pentru 

Persoane Vârstnice 

Hăghig 

68.10.04 1.227 555 672 1227 611 600 16  

6 Direcţia de 

Administrare a 

Drumurilor Judeţene 

84.10.50 4.940 1 4.939 4.940 438 4.495 7  

7 Centrul de Studii 
Europene Arcuş 

87.10.50 336 70 266 336 174 158 4  

Total 10.956 975 9.981 10.956 4.436 6.433 77 10 
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HOTĂRÂREA Nr. 33/2009  

cu privire la aprobarea bugetului veniturilor și cheltuielilor 

evidențiate în afara bugetului local pentru anul 2009 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în 

afara bugetului local pentru anul 2009, văzând Raportul 

Direcţiei economice precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, Convențiile 

de finanțare nr. 33/20.10.2008 și nr. 20/10.03.2009, încheiate 

între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 

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

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor 

evidențiate în afara bugetului local pentru anul 2009, pentru 

finanţarea unor investiţii și pentru cheltuieli curente, conform 

anexelor nr. AB, AB1, și 2
AB

, 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 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. AB la Hotărârea nr. 33/2009 
 

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE 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. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2) 
 

2858,00   2858,00      

2 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 
 

2858,00   2858,00      

3 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 
 

2858,00   2858,00      

4 C2. VÎNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.5) 
 

2858,00   2858,00      

5 Diverse venituri (rd.6+7+8+9+10+11) 36.11 2858,00   2858,00      

11 Alte venituri 36.11.50 2858,00   2858,00      

13 TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238) 
 

2858,00   2858,00      

14 
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+ 

223+239) 
01 120,00   120,00      

16 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+ 

190+208+225+241) 
20 120,00   120,00      

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

70 2738,00   2738,00      

18 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+ 

170+192+210+227+243) 
71 2738,00   2738,00      

19 Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244) 71.01 2738,00   2738,00      

20 Construcții 71.01.01 598,00   598,00      

23 Alte active fixe 71.01.30 2140,00   2140,00      

141 Asigurări și asistență socială (rd.154+155+157+158+159+160+163) 68.11 2858,00   2858,00      

142 CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144) 01 120,00   120,00      

144 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 120,00   120,00      

145 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 70 2738,00   2738,00      

146 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152) 71 2738,00   2738,00      

147 Active fixe (rd.148+149+150+151) 71.01 2738,00   2738,00      

148 Construcții 71.01.01 598,00   598,00      

151 Alte active fixe 71.01.30 2140,00   2140,00      

157 Asistență socială pentru familie și copii 68.11.06 2858,00   2858,00      
 

Anexa nr. AB1 la Hotărârea nr. 33/2009 
 

DETALIREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

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

Capitolul 68.11 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul 68.11.06 Asistență socială pentru familie și copii 

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) 
 

2858,00    2858,00      

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 120,00    120,00      

37 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+ 
20.04+20.05+20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+

20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+

20.27+20.30) 

20 120,00    120,00      

58 
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 

20.05.30) 
20.05 95,00    95,00      

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 95,00    95,00      

69 Pregătire profesională 20.13 25,00    25,00      

286 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2738,00    2738,00      

287 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 2738,00    2738,00      

288 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 2738,00    2738,00      

289 Construcții 71.01.01 598,00    598,00      

292 Alte active fixe 71.01.30 2140,00    2140,00      
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Anexa nr. 2AB la Hotărârea nr. 33/2009 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 cu finanţare din alte venituri evidenţiate din afara bugetului (mii lei) 

Martie 
 

Denumire Program iniţial 

TOTAL GENERAL, din care 2,738.00 

A) Investiţii în continuare   

B) Investiţii noi   

C) Alte cheltuieli de investiţii 2,738.00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 2,738.00 

5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială  2,738.00 

Paragraf 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 2,738.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 2,738.00 

Programul de interes naţional în protecţia drepturilor copilului 2,738.00 

- Închiderea Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 1,538.00 

- Închiderea Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 1,200.00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 34/2009 

privind numirea în funcţia de director al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Hăghig a doamnei Cucu Camelia-

Liliana 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea 

de numire în funcţia de director al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig a doamnei Cucu Camelia-Liliana, având în 

vedere: Raportul Direcţiei Economice, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, 

Anunţul nr. 2252/12.03.2009 prin care doamna Cucu Camelia-

Liliana a fost declarată admisă ca urmare a desfăşurării 

concursului pentru ocuparea postului vacant de director al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig, art. 68 alin. (4) lit. 

„q” din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna, republicată în Monitorul Oficial al 

județului Covasna nr. 4bis/2008, rectificată, în baza art. 91 alin. 

(2) lit. „e” 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 numeşte, începând cu data de 1 aprilie 2009, 

doamna Cucu Camelia-Liliana în funcţia de director al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig. 

Art.2. Drepturile salariale ale persoanei numite la art. 1 vor 

fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 68, alin. (4), lit. 

„q” din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Covasna, cu completările ulterioare, 

prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.3. La data prevăzută în art. 1 încetează aplicabilitatea 

prevederilor alin. (4) al art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 136/2006 privind aprobarea trecerii Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Hăghig în responsabilitatea 

administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean Covasna şi a 

măsurilor ce decurg din aceasta, prin care doamna Cucu 

Camelia-Liliana a fost numită temporar în funcția de director al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 35/2009 

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 30 martie 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 martie 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. 1-7, 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 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-7 Avizele Unice emise de către Comisia Tehnică de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna 

la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 35/2009 se pot studia la 
Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor 

locale. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 36/2009 

cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul 

anului 2008, precum şi a programului cadru de acţiuni pe 

anul 2009 în acest domeniu 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 
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Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna 

în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2008, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2009 în acest domeniu, 

având în vedere: raportul de specialitate întocmit de 

Compartimentul Relaţii externe, mass-media, rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere prevederile: art. 44 din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) şi art. 16, 

alin. (2) din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi 

obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările 

şi completările ulterioare, 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 activitatea desfăşurată de Consiliul 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul 

anului 2008, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2009, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna pentru a stabili şi aproba componenţa 

delegaţiilor, ţinând seama de specificul activităţii pentru care 

are loc deplasarea în străinătate. 

(2) La stabilirea componenţei delegaţiilor ce urmează a se 

deplasa în străinătate, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna poate solicita avizul Comisiei pentru Relaţii externe, 

relaţii cu instituţii europene şi programe transnaţionale, precum 

şi propuneri privind componenţa delegaţiilor. 

Art.4. (1) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, vor 

fi suportate pentru consilieri şi personalului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna din bugetul local, 

în limita sumelor alocate cu această destinaţie, iar pentru 

persoanele angajate la alte unităţi şi instituţii, prin grija 

acestora. 

(2) Consiliul Judeţean Covasna poate trimite în străinătate, 

în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii 

publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, 

precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile 

de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin 

convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru. 

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile 

de deplasare aferente, se suportă de către Consiliul Judeţean 

Covasna, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. 

B, din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele 

drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, 

consilierii judeţeni sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă 

ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. 

(2) Raportul arătat la alin. (1) se depune, de către 

consilierul judeţean, în maximum 45 de zile de la data 

încheierii misiunii, la Compartimentul Relaţii externe, mass-

media. 

(3) În cazul personalului aparatului de specialitate raportul 

privind deplasările efectuate în străinătate se depune în 

maximum 10 zile de la data încheierii misiunii la 

Compartimentul Relaţii externe, mass-media, care va prezenta 

spre avizare Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna iar 

după avizare, Comisiei pentru Relaţii externe, relaţii cu 

instituţii europene şi programe transnaţionale, la prima şedinţă 

a acesteia. 

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (3), 

consilierii judeţeni, respectiv persoanele din cadrul aparatului 

de specialitate vor suporta cheltuielile deplasării. 

Art.6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Preşedintele Comisiei pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii 

europene şi programe transnaţionale, Compartimentul Relaţii 

externe, mass-media şi Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 36/2009 
se pot studia la Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea 

Activităţii Consiliilor Locale. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37/2009  

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea 

situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Porumbeilor, judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Porumbeilor, judeţul 

Covasna având în vedere: Raportul Compartimentului 

Administrarea Patrimoniului, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 25/2009 privind însuşirea inventarului bunurilor 

imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Covasna, 

prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 10 şi art. 121 din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare, adresa Primăriei municipiului Sf. Gheorghe nr. 

2367/21.01.2009, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 517/21.01.2009, în baza 

art. 123, alin. (1) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Porumbeilor fn., judeţul Covasna, 

proprietatea privată a judeţului Covasna, înscris în CF nr. 

25206 al localităţii Sfântu Gheorghe, conform documentaţiei 

cadastrale întocmită de SC PROD GÉEND SRL, anexată, care 

face parte integrantă a prezentei hotărâri, în 3 parcele, după 

cum urmează:  

- Lotul nr. I - teren în suprafață de 4974 mp, nr. cadastral 

25330; 

- Lotul nr. II - teren în suprafață de 3240 mp, nr. cadastral 

25331; 

- Lotul nr. III. - teren în suprafață de 500 mp, nr. cadastral 

25332. 

Art.2. (1) Se aprobă trecerea imobilelor Lotul nr. I și II - cu 

datele de identificare prevăzute la art. 1, din domeniul privat al 

judeţului Covasna și din administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, în domeniul public al judeţului Covasna și în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna.  
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(2) Inventarul domeniului public, respectiv al domeniului 

privat al judeţului Covasna se completează, respectiv se 

modifică în mod corespunzător. 

Art.3. (1) Se aprobă transmiterea imobilului Lotul nr. I cu 

datele de identificare prevăzute în art. 1, în suprafaţă totală de 

4974 mp, proprietatea publică a judeţului Covasna, din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea 

Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul 

amenajării unui parc public prin Proiectul „Planul integrat de 

dezvoltare pentru zona centrală a Municipiului Sfântu 

Gheorghe” în cadrul Programului POR 2007-2013, AP1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de 

creştere” DMI 1.1. 

(2) Dreptul de administrare încetează de drept în cazul 

neadmiterii la finanţare a Proiectului arătat la alin. (1).  

(3) În cazul realizării investiţiei din cadrul Proiectului arătat 

la alin. (1) dreptul de administrare se transmite pe toată 

perioada existenţei investiţiei realizate.  

Art.4. (1) Cu semnarea contractului de administrare al 

imobilului transmis la art. 3 se mandatează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna şi dl. Ferencz Ludovic, directorul 

executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.  

(2) Contractul de administrare ce urmează a fi încheiat între 

părţile interesate va conţine în mod obligatoriu ca clauze, 

prevederile art. 3 alin. (2) şi (3). 

Art.5. Predarea- preluarea imobilului transmis potrivit art. 

3 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile 

interesate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.  

Art.6. Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Covasna înscrierea operaţiunii de transmitere a 

dreptului de administrare potrivit art. 3 prin grija Compartimentului 

administrarea patrimoniului. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează persoanele nominalizate în art. 4 alin. (1) Direcţia 

Economică, Compartimentul administrarea patrimoniului şi 

Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 37/2009 se poate 

studia la Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea Activităţii 

Consiliilor Locale. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 38/2009 

privind înfiinţarea unei Comisii de analiză şi verificare 

pentru urmărirea modului de realizare a Proiectului de 

investiţie - Consolidarea şi reabilitarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă ,,Dr. Fogolyán Kristóf" Sf. Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2009, analizând Expunerea de motive a 

domnului Tulit Attila, consilier judeţean privind înfiinţarea unei 

Comisii de analiză şi verificare pentru urmărirea modului de 

realizare a Proiectului de investiţie-Consolidarea şi reabilitarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. 

Gheorghe, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publice, Rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, art. 

41 din Hotărârea Consiliului judeţean Covasna nr. 132/2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna, republicată în Monitorul Oficial al 

judeţului Covasna nr. 4bis/2008, rezultatul votului secret privind 

desemnarea consilierilor judeţeni care să facă parte din comisie, 

în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se înfiinţează o Comisie de analizare şi verificare 

pentru urmărirea modului de realizare a Proiectului de 

investiţie - Consolidarea şi reabilitarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, denumită în 

continuare Comisie, în următoarea componenţă nominală: 
 

Joós Ştefan-Leontin -consilier judeţean; 

Nagy András -consilier judeţean; 

Baka Mátyás -consilier judeţean. 
 

(2) Lucrările de secretariat ale Comisiei vor fi asigurate de 

un specialist în domeniu din cadrul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului, desemnat prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Art.2. (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: 

-analizează situaţia actuală a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” după care pregăteşte un raport 

pe care va prezenta Consiliului Judeţean Covasna;  

-verifică toate contractele, respectiv documentele în 

legătură cu lucrările de consolidare şi reabilitare a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 

-verifică gestionarea sumelor cheltuite pentru 

consolidarea şi reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Dr. 

Fogolyán Kristóf": 

-face propuneri pentru remedierea deficienţelor 

constatate în urma verificărilor efectuate; 

-prezintă rapoarte semestriale cu privire la situaţia 

lucrărilor de consolidare şi de reabilitare a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” care va fi dezbătut în plenul 

Consiliului Judeţean Covasna; 

-analizează documentele întocmite de către Consiliul 

Judeţean Covasna necesare cererii de finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional Consolidarea şi Reabilitarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, lucrări 

care au fost incluse în programul de reabilitare a 15 spitale de 

urgenţă judeţene, iniţiat de Ministerul Sănătăţii Publice, 

(2) Membrii Comisiei pot fi desemnaţi în comisia pentru 

achiziţionarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie. 

Art.3. (1) La cererea Comisiei prevăzute la alin. (1) al art. 

1, compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna implicate în 

derularea investiţiei, precum şi conducerea executivă a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” sunt 

obligate să pună la dispoziţia Comisiei, în termenul stabilit de 

aceasta, orice informaţii/documente care sunt de natură să 

servească activităţii acestuia. 

(2) Când pentru lămurirea unor aspecte sau împrejurări sunt 

necesare cunoştinţele unor specialişti, Comisia poate solicita 

întocmirea unui referat/raport de specialitate din partea 

compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.4. (1) Comisia, în prima şedinţă, va alege dintre membrii 

săi preşedintele.  

(2) Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui şi 

lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.  

Art.5. Comisia îşi încetează activitatea odată cu finalizarea 

Proiectului de investiţie - Consolidarea şi reabilitarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, prin 

prezentarea unui raport final. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
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însărcinează membrii Comisiei şi Direcţia Dezvoltarea 

Teritoriului. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE al A.T.O.P. COVASNA pe anul 2008  
 

A.T.O.P. este primul organism al Consiliului Judeţean care prin reprezentanţii săi, consilierii, au o legătură directă cu 

Inspectorul şef, deplasându-se în teritoriu, şi primarii au contact direct cu activitatea de poliţie. 

Consiliul Judeţean prin A.T.O.P. are posibilitatea să creeze o transparentă în activitatea muncii de Poliţie, şi să se implice 

direct în activitatea muncii de poliţie. Din păcate, în trecut Domnul Preşedinte nu s-a implicat în monitorizarea acestor activităţi, 

fiind ocupat cu alte probleme, sperăm ca în viitor să înlăturăm aceste neajunsuri. În viitorul apropiat primarii vor fi consultaţi 

pentru îmbunătăţirea activităţii A.T.O.P. şi acest organ să fie în folosul comunităţii. 

Indicatorii de performanţă minimali, pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2008, este o activitate care a fost analizat 

la fiecare şedinţă A.T.O.P. mai mult preşedintele organizaţiei fiind invitat la bilanţul anual al Inspectoratului la care a participat 

şeful I.G.P.- ului unde am fost consultaţi să ne dăm părerea cu privire la activitatea poliţiei judeţene.  

Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului se analizează cu consultări reciproce.  

Pentru îndeplinirea scopului şi sarcinilor ce revin A.T.O.P. Covasna în cursul anului s-a întrunit în şedinţe de lucru, atât pe 

comisii de lucru, cât şi în plen conform legislaţiei în vigoare. 

În şedinţa sa din ianuarie a analizat şi a discutat: s-a analizat activitatea desfăşurate de poliţiştii din judeţul Covasna pentru 

menţinerea ordinii şi siguranţei publice în cursul anului 2007 precum şi rezultatele obţinute la principalele indicatori. S-a analizat 

activitatea desfăşurată de către A.T.O.P. în cursul anului 2007.  

La şedinţa din luna februarie s-a analizat şi dezbătut probleme privind Ordinea şi siguranţa publică în zona oraşului Covasna, 

întâlnirea a avut loc în oraşul Covasna, întâlnire la care au participat primarii din oraşul Covasna, primarul comunei Comandău, 

Zăbala, Zagon, Brateş, precum şi şefii posturilor de poliţie din localităţile menţionate, unde s-a dezbătut la masă rotundă probleme 

comunelor şi oraşelor invitate.  

În şedinţa din luna martie, s-a analizat şi s-a dezbătut problemele privind eficientizarea activităţii A.T.O.P. 

În cursul lunii aprilie la şedinţa s-a analizat şi dezbătut problema violenţei în rândul tineretului şi şcoli, şi măsurile ce se impun 

a fi luate în vederea stopării acestei fenomen. Tot la această şedinţă s-a analizat activitatea I.J.P. Covasna pe primul trimestru 2008 

privind menţinerea Ordinii şi siguranţei publice. 

La şedinţa din mai s-a analizat problemele privind posibilităţile de executare de drumuri ocolitoare în comunele care sunt 

traversate de drumuri naţionale în vederea rezolvării în condiţii legale a circulaţiei animalelor, căruţelor şi a maşinilor agricole, pe 

teritoriul Judeţului Covasna, precum şi diverse probleme de ordine publică. 

Prin Hotărârea 139/2008 al Consiliului Judeţean, s-au validat noii membrii al A.T.O.P. Covasna.  

La şedinţa din septembrie s-a analizat şi s-a dezbătut împreună cu primarii problemele cu care se confruntă cetăţenii, cu unele 

dintre cetăţeni de etnie romă, infracţionalitatea în rândul romilor, măsuri ce se impun pentru rezolvarea problemelor romilor , a 

scăderii infracţionalităţii în rândul romilor a asigurare siguranţei cetăţenilor în localităţile unde romi sunt într-un număr important. 

Această şedinţă s-a ţinut la Arcuş unde pe lângă membrii A.T.O.P. au participat Prefectul Judeţului, Directorul, Direcţiei 

Finanţelor publice, reprezentantul Jandarmeriei, Directorul Poliţiei Comunitare din Sf. Gheorghe precum şi primarii şi şefii 

posturilor de poliţie din localităţilor vizate. 

La şedinţa din luna noiembrie s-a discutat posibilitatea de montare de camere de luat vederi la intrarea şi ieşirea din judeţ, în 

vederea reducerii infracţionalităţii în teritoriul judeţului. Această propunere s-a concretizat prin faptul că la şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean din luna decembrie s-a adoptat o hotărâre prin care Consiliul Judeţean împreună cu IPJ Covasna vor încheia 

un contract de parteneriat în vederea monitorizării traficului. 

La şedinţa din luna decembrie s-a dezbătut şi s-a aprobat Planul strategic al A.T.O.P. pentru anul 2009 care s-a transcris spre 

informare Consiliului Judeţean Covasna. 

În cursul anului s-a primit la secretariatul A.T.O.P.- ului mai multe petiţii din partea Autorităţilor locale şi de la cetăţeni, care 

au fost discutate în cadrul şedinţelor, după caz s-a trimis organelor competente spre. analiză şi rezolvarea acestora organelor 

competente, după care s-au dat răspuns petiţionarilor. 

În urma adresei nr. 6114/25.06.2008 primit de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative s-a luat legătura cu toate 

autorităţile locale în vederea popularizării cursului de perfecţionare organizat pentru personalul de conducere din cadrul Poliţiei 

Comunitare.  

Ca urmare a şedinţelor lunare şi deplasărilor care au avut loc în teritoriu, ocazie cu care s-au relevat problemele specifice 

fiecărei comune, s-au întocmit rapoarte specifice care au fost prezentate spre informare preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Ec. KISS TIBOR 

PREŞEDINTE 
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 

al Consilierului județean Bote Aurel 
 

În urma alegerilor locale din iunie 2008 am fost ales consilier județean din partea Alianței Românești din județul Covasna și în 

ședința Consiliului Județean din 23.06.2009 am fost validat și apoi ales să fac parte din Comisia pentru Dezvoltarea afacerilor, 

comerț, turism, dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură. 

Pe parcursul anului 2008 am participat la toate ședințele de comisie. 

De asemenea am participat la toate ședințele Consiliului Județean atât la ședințele ordinare cât și la cele extraordinare. În 

cadrul ședințelor am participat activ la dezbaterile care au avut loc. 

În ședința din 30.07.2008 am fost ales în comisia pentru elaborarea propunerilor privind utilizarea imobilelor din domeniul 

privat al județului împreună cu alți colegi. Pentru elaborarea propunerilor ne-am deplasat în județ și am vizitat fiecare imobil. În 

urma verificărilor și analizelor am prezentat raportul privind situația imobilelor și propuneri privind utilizarea și valorificarea lor. 

În data de 02.09.2008 din dispoziția Președintelui Consiliului Județean am fost numit în Comisia de concurs la concursul 

organizat pentru ocuparea funcției de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Covasna. 

Am participat în cadrul comisiei la secția dosarelor și la supravegherea candidaților. 

Deoarece sunt probleme cu molozul infestat cu pesticide de la noul sediu al Administrației drumurilor județene a fost instituită 

o comisie pentru prelevarea de probe pentru trimiterea la laborator pentru analize, comisie din care am făcut și eu parte. 

Începând cu luna octombrie am participat la toate audiențele prevăzute în programul aprobat de Consiliul Județean. În urma 

acestor activități am constatat o lipsă de interes atât al organelor locale în informarea cetățenilor cât și al cetățenilor în a participa 

la întâlniri și audiențe. 

După ce a fost aprobat în luna septembrie, repartizarea consilierilor județeni pe unități administrativ teritoriale am participat la 

ședințele de consilii locale în comunele repartizate. 

În luna septembrie am participat la ședințele Consiliului Local Chichiș și la ședința Consiliului Local Dobârlău. 

În luna octombrie am participat la ședința Consiliului Local Valea Mare și la ședința Consiliului Local Chichiș. 

În luna noiembrie am participat la ședința Consiliului Local Valea Mare și la ședința Consiliului Local Chichiș. 

În luna decembrie am participat la ședința Consiliului Local Chichiș. 

În cadrul ședințelor am avut discuții de informare și consultare cu consilierii locali și cu primarii referitor la problemele locale. 

De asemenea în perioada august-septembrie 2008 am avut o inițiativă personală de a aduna informații din teren. Astfel am 

inițiat personal un sondaj socio-economic în comunele Brețcu, Dobârlău, Valea Mare, Zagon și Zăbala bazat pe chestionare. 

Acțiunea a fost mediatizată la vremea respectivă în presa scrisă și la radio. Aceasta acțiune m-a ajutat să cunosc mai bine 

realitățile și dorințele cetățenilor din zonele chestionate. 

În urma activităților efectuate în județ am reușit să-mi îmbunătățesc cunoștințele și să pot participa cu informații concrete la 

dezbaterile legate de problematica județului. 

 

09.03.2009 

Bote Aurel  

Consilier județean 

 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2008 

Consilier județean Fülöp Csaba 
 

Având în vedere prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Covasna referitoare la 

obligația consilierului județean de a prezenta anual raportul de activitate, 

În conformitate cu prevederile art. 51, alin. (4) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, prezint următorul 

raport: 

În urma alegerilor locale din data de 01.06.2008, am obținut mandatul de consilier județean, pe listele electorale ale Partidului 

Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt, mandatul meu fiind  validat în ședința de constituire a Consiliului Județean Covasna, din data 

de 23.06.2008. Cu ocazia ședinței de constituire am avut opțiunea de a face parte din Comisia de sănătate și protecție socială, în 

care am fost ales în funcția de președinte. 

În exercitarea mandatului de consilier am respectat prevederile legale, în special pe cele care reglementează activitățile 

administrație publice locale. 

Am participat la următoarele ședințe ale Consiliului Județean Covasna: 

- 23 iunie 2008-ședința de constituire; 

- 30 iulie 2008; 

- 27 august 2008; 

- 10 septembrie 2008-ședință extraordinară; 

- 25 septembrie 2008; 

- 31 octombrie 2008; 

- 5 decembrie 2008-ședință extraordinară; 

- 19 decembrie 2008. 

Am lipsit motivat de la o singură ședință ordinară, cea din 21 noiembrie 2008.  

Am participat de asemenea la toate ședințele comisiei de specialitate din care fac parte, după următorul program: 

- 21 iulie 2008; 

- 25 august 2008; 

- 27 august 2008; 

- 17 septembrie 2008-ședință amânată ulterior din lipsă de cvorum; 
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- 25 septembrie 2008; 

- 23 octombrie 2008; 

- 14 noiembrie 2008; 

- 5 decembrie 2008; 

- 12 decembrie 2008. 

În ședințele de comisie am dezbătut proiectele de hotărâri propuse spre avizare și am avizat aceste proiecte de hotărâri cu 

scopul aprobării în plen, cu amendamentele de rigoare, în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean. 

În afară de ședințele de comisie și ședințele CJ, am mai participat la numeroase ședințe cu caracter consultativ, cu participarea 

Președinției Consiliului Județean, președinților de comisie și liderilor fracțiunilor partidelor politice sau alianțelor partidelor 

politice, în vederea stabilirii proiectelor ordinilor de zi ale ședințelor ordinare ale Consiliului Județean Covasna. 

 La toate ședințele la care am participat am studiat amănunțit materialele de ședință și mi-am exprimat votul în mod liber. 

În conformitate cu reglementările legislative și ca obligație ce îmi revine în calitate de consilier județean, am avut audiențe cu 

consilierii și cetățenii din localitățile Covasna, Comandău, Zăbala, toate în trimestrul IV a anului 2008, după următorul program: 

- 15 octombrie 2008-Covasna; 

- 25 noiembrie 2008-Comandău; 

- 8 decembrie 2008-Zăbala. 

La aceste audiențe am constatat un dezinteres general al cetățenilor față de activitatea autorităților locale publice, întâlnind 

foarte puțini oameni care mi s-au adresat cu probleme. 

În afara de audiențelor am avut numeroase întâlniri cu consilieri locali și cetățeni din comunele Brateș, Boroșneu Mare, Zagon, 

Zăbala, Comandău și din orașul Covasna. În discuțiile cu cetățenii am încercat să promovez imaginea și rolul Consiliului Județean 

și am adus la cunoștința lor posibilitățile reale de îndeplinire a problemelor discutate. 

În al doilea semestru al anului 2008, am participat la două sesiuni de instruire cu titlul: 

1. Managementul calității în administrația publică-organizator Fundația Amöba Sf. Gheorghe și 

2. A IV-a Conferință de Management Sanitar-organizator Fundația Studium, la Tîrgu Mureș 20-22 noiembrie 2008. 

Cheltuielile de participare la aceste instruiri au fost suportate de mine. 

În calitate de consilier județean am fost numit ca membru în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe 

lângă Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și în Comisia de Acordare a Premiului „Pro Comitatu 

Covasnae”. 

 În cursul semestrului II al anului 2008 am avut o singură inițiativă de proiect de hotărâre, cu privire la participarea Consiliului 

Județean Covasna la proiectul Health Capital Investment Net din cadrul programului Interreg IVC. Acest proiect de hotărâre are ca 

temă principală schimbul de experiență între specialiștii din domeniul sanitar ale diferitelor regiuni din Europa, în vederea 

îmbunătățirii sistemului sanitar. Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința ordinară din 19 decembrie 2008, decizia de 

aprobare fiind amânată pe luna ianuarie cu scopul de a aduce modificări și completări de formă și fond. 

În perioada 26-28 septembrie 2008 am participat în calitate de delegat al Consiliului Județean Covasna în județul Zala 

(Ungaria) la serbarea oficială „Zilele județului Zala”, unde am avut prilejul de a discuta despre posibilitățile de colaborare între 

cele două județe înfrățite. 

Fiind la început de mandat și pentru prima dată în funcția de consilier județean, informez cetățenii din județul Covasna că le 

stau la dispoziție, pentru a-mi îndeplini mandatul de consilier cu eficiență maximă, în interesul public. 

 

Sfîntu Gheorghe, 13.03.2009 

Fülöp Csaba 

Consilier județean 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2008 

Consilier județean Nagy András 
 

Având în vedere prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Covasna referitoare la 

obligația consilierului județean de a prezenta anual raportul de activitate, 

În conformitate cu prevederile art. 51, alin. (4) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, prezint următorul 

raport: 

În urma alegerilor locale din data de 01.06.2008, nu am obținut mandatul de consilier județean, pe listele electorale ale 

Partidului Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt, în urma încetării mandatului d-lui Gazda József partidul m-a desemnat pentru 

funcția de consilier județean, mandatul meu fiind  validat în ședința ordinară a Consiliului Județean Covasna, din data de 

21.11.2008. Cu ocazia ședinței ordinare am avut opțiunea de a face parte din Comisia pentru dezvoltarea afacerilor, comerț, 

turism, dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură în care am devenit membru. 

În exercitarea mandatului de consilier am respectat prevederile legale, în special pe cele care reglementează activitățile 

administrație publice locale. 

Am participat la următoarele ședințe ale Consiliului Județean Covasna: 

- 21 noiembrie 2008; 

- 5 decembrie 2008-ședință extraordinară; 

- 19 decembrie 2008. 

Am participat de asemenea la toate ședințele comisiei de specialitate din care fac parte, după următorul program: 

- 5 decembrie 2008; 

- 14 decembrie 2008. 
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În ședințele de comisie am dezbătut proiectele de hotărâri propuse spre avizare și am avizat aceste proiecte de hotărâri cu 

scopul aprobării în plen, cu amendamentele de rigoare, în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean. 

În afară de ședințele de comisie și ședințele C.J., am mai participat la numeroase ședințe cu caracter consultativ, cu participarea 

Președinției Consiliului Județean, președinților ce comisie și liderilor fracțiunilor partidelor politice sau alianțelor partidelor 

politice, în vederea stabilirii proiectelor ordinilor de zi ale ședințelor ordinare ale Consiliului Județean Covasna. 

La toate ședințele la care am participat am studiat amănunțit materialele de ședință și mi-am exprimat votul în mod liber. 

În conformitate cu reglementările legislative și ca obligație ce îmi revine în calitate de consilier județean, nu am avut audiențe 

cu consilierii și cetățenii în 2008. 

În cursul semestrului II al anului 2008 nu am avut inițiativă de proiect de hotărâre. Fiind la început de mandat și pentru prima 

dată în funcția de consilier județean, informez cetățenii din județul Covasna că le stau la dispoziție, pentru a-mi îndeplini mandatul 

de consilier cu eficiență maximă, în interesul public. 

 

Sfîntu Gheorghe, 15.03.2009 

Nagy András 

Consilier județean 

 

 

 

Raport de activitate desfășurat în semestrul II al anului 2008 

Dr. Tatár Márta-Éva-Consilier județean  
 

Cu ocazia alegerilor locale din 1 iunie 2008 am obținut cel de al doilea mandat de consilier județean pe lista de consilier 

județean U.D.M.R. 

Este o onoare pentru mine că din partea U.D.M.R. a fost propus să continui activitatea mea și în acest mandat în Comisia 

pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale (Comisia VII). Această propunere a fost acceptat, 

votat de Consiliul Județean în cadrul primei ședințe a Consiliului Județean din 23 iulie 2008, iar în cadrul Comisiei am fost ales 

președintele comisiei. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna ordinea de zi a ședințelor ordinare al 

Consiliului Județean se discută în prima fază în ședințele Comisiilor. Am participat și am condus ședințele Comisiei VII din data 

de 22 iulie, 20 august, 18 septembrie, 23 octombrie, 11 decembrie. În luna noiembrie în ziua ședinței comisiei am fost în delegație 

și m-am informat de la membrii comisiei înainte de ședința Comitetului Consultativ dacă au fost probleme în legătură cu punctele 

de pe ordinea de zi. În ședințele comisiei VII sunt analizate toate proiectele de hotărâre legate de buget, de organigrame, statul de 

funcții și toate proiectele legate de cooperări internaționale, proiecte transnaționale. La ședințele Comisiei a participat personalul 

de specialitate a aparatului propriu al Consiliului Județean pentru a furniza toate datele necesare în legătură cu proiectele de 

hotărâri propuse. În aceste ședințe am analizat cu responsabilitate oportunitatea hotărârii, implicațiile bugetare, am cerut explicații, 

am aprobat hotărârile sau am propus scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte care nu au fost suficient documentate. 

Am participat la ședințele Comitetului Consultativ din 25 iunie, 30 octombrie, 17 noiembrie, 16 decembrie. 

Am participat la ședințele ordinare a Consiliului Județean din 23 iunie, 30 iulie, 27 august, 31 octombrie, 21 noiembrie, 19 

decembrie. 

În ședința din 27 august am prezentat un proiect de hotărâre pentru modificarea unei hotărâri în legătură cu activitatea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. Proiect de hotărâre care a fost unanim acceptat de plenul Consiliului 

Județean. 

Din partea Consiliului Județean fac parte din Consiliul de Administrație a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna. În această calitate am participat la ședințele din 21 octombrie și din 9 decembrie a D.G.A.S.P.C. La aceste 

ședințe încercăm să găsim soluțiile optime pentru variatele și dificilele probleme cu care se confruntă Direcțiunea în domeniul 

protecției copilului și a asistenței sociale și a asistenței persoanelor cu dizabilități. Nevoile sunt mari iar bugetul extrem de redus. 

Încă din mandatul precedent sunt activă în cadrul Comisiei 2 a A.E.R., mai ales în grupul de lucru de „e-health” a Comisiei. În 

acest context am participat în 24-27 septembrie la Luzern la ședința de lucru a Grupului de lucru „e-health”, Tema principală a 

reuniunii a fost rezolvarea problemelor legate în legătură cu folosirea sistemului IT în medicină. În cadrul reuniunii au fost 

prezentate în primul rând rezultatele din Elveția, dar și proiectele din Norvegia și Olanda. Participarea mea activă și în calitate de 

medic a determinat pe doamna Agneta Granstrom, președintele grupului de lucru să mă propune să particip ca un reprezentant a 

unei regiuni din Centru-est European la reuniunea „Procuring for benefits: Implementing innovative e-health systems” organizat 

de Comisia Europeană în cadrul WHIT în perioada 5-6 noiembrie la Copenhaga, unde s-a discutat în mod special despre 

problematica dacă „e-health” poate să contribuie la accesibilitate egală pentru fiecare cetățean a UE la asistență medicală de înaltă 

calitate și dacă „e-health” poate să fie și un promotor de inovație. Despre aceste delegații am depus raport detailat la 

Compartimentul Relații externe a Consiliului Județean. 

Județul nostru participă în mod consecvent la activitatea A.E.R., fiind convins de rolul foarte important a regiunilor în 

dezvoltarea Europei, de importanța cooperărilor interregionale pentru dezvoltarea regională. În acest context am participat la 

Ședința Plenară AER organizat pe 12-15 noiembrie la Tampere. La această ședință plenară a fost ales și noua conducere a A.E.R. 

Domnul vicepreședinte Demeter János a fost ales membru în Biroul de Conducere a A.E.R. Având în vedere că dânsul din motive 

obiective nu a putut participa la Ședința Plenară și nici la prima ședință a Biroului permanent l-am reprezentat cu această ocazie la 

această prima reuniune a Biroului, unde s-a fixat calendarul de acțiune pe 2009. La Tampere am lansat propunerea noastră că în 

cadrul A.E.R. să formăm o activitate „Naturnet”, propunere primit cu interes din partea regiunilor participante.  

Pe data de 28 noiembrie am sărbătorit la Sediul Consiliului Județean Covasna 15 ani de parteneriat cu județul Veszprém, 

Ungaria. 

Am participat la multe manifestări culturale, religioase din orașul Covasna. 
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Am avut întâlniri repetate cu primarul și viceprimarului Covasna în vederea pregătirii stagiului de practică pentru 60 de 

studenți de la Facultatea de Turism din Luzern, Elveția care va avea loc în luna ianuarie 2009 în orașul Covasna. Împreună cu 

profesorii din Luzern am organizat programul în așa fel ca să poate să participe și 10 studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai 

secția Sf. Gheorghe. 

Am avut și nerealizări: am ales localitățile Zăbala, Brateș, Comandău pentru a avea întâlniri cu cetățenii, din păcate aceste 

întâlniri nu au avut audiență. În cadrul fracțiunii U.D.M.R. am discutat modalitățile pe care dorim să implementăm din 2009 ca să 

putem îndeplini mai eficient și această sarcină de consilier județean. 

 

Covasna, 27 februarie 2009 

Dr. Tatár Márta 

Consilier județean 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2008 

Consilier Tóth-Birtan Csaba 

 

Participare la ședințele Consiliului Județean: 

- Ședințe ordinare: 20.06; 30.07; 25.09; 31.10; 21.11; 19.12-6 ocazii, 1 absență: 27.08-concediu; 

- Ședințe extraordinare: 10.09; 05.12-2 ocazii. 

Participare la ședințe de comisie de specialitate: 

- 23.06; 21.07; 24.07; 19.08; 27.08; 17.09; 25.09; 23.10; 13.11; 05.12; 11.12; 19.12-11 ocazii; 

- 1 absență: 27.08-concediu. 

Întâlniri cu cetățenii: 

-22.09 Chilieni-în prezența reprezentanților APM Covasna și Garda de mediu jud. Covasna pe tematica gospodăririi 

deșeurilor; 

-28.09 Coșeni-în prezența reprezentanților APM Covasna și Garda de mediu jud. Covasna pe tematica gospodăririi 

deșeurilor; 

-12.11 Moacșa-dezbaterea publică a Planului Județean de Gospodărire a Deșeurilor. 

Audiențe: 

-03.10 Arcuș-sediul Primăriei. 

Sesiuni de instruire: 

-09.12 seminar privind noutățile legislative în domeniul protecției mediului organizat de APM Covasna. 

Contacte cu autoritățile publice: 

- Participări la ședințe de Consilii locale: Sf. Gheorghe: 23.06; 31.07; 25.08; 30.10; 20.11; 18.12; Ozun: 15.12; Ghidfalău: 

05.12. 

- Întâlniri cu primarii, viceprimarii: Arcuș 03.10; Moacșa 02.12; 

- Schimb de experiență în domeniul serviciilor publice între primarii din Sf. Gheorghe și Făgăraș 13.11. 

Alte evenimente: 

- Regularizarea pârâului Debren în afara limitei administrative Sf. Gheorghe-mediere discuții între reprezentanții Primăriei 

și director OGA 13.11; 

- Conferință privind protecția consumatorilor în serviciile publice 09.09 APM Covasna; 

- Inagurarea depozit ecologic Cekend-Odorheiu Secuiesc 15.09; 

- Topul firmelor-CCI Covasna 17.10; 

- Expoziția de fetru-Fundația Guzsalyas 03.11; 

- Caravana Inovării-CJ și CCI Covasna 03.11; 

- Discuții despre posibilități de investiții de infrastructură cu dl. Fedele Batisti, reprezentantul firmei GTA S.R.L. Italia-

transmitere ofertă de colaborare către președintele CJ. 

Reprezentare în comisii speciale: 

- Comisia tehnică de avizare CTATU ședințele din 14.08; 02.10; 12.11; 18.12; 

- Comisia de prelevare mostre în vederea determinării gradului de poluare cu pesticide imobil str. Recoltei nr. 1, 03.11. 

 

Sf. Gheorghe, la 12.03.2009 

Tóth-Birtan Csaba 

Consilier județean 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2008 

Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, administrație publică locală, programe și investiții 
 

Membrii comisiei și modificări în componența acestuia: 

1. Albert Álmos - președinte-demisionat, înlocuit cu Ambrus József la 19.12. 

2. Zărnescu Gheorghe - secretar 

3. Tóth-Birtan Csaba - membru 

4. Bartha Sándor - membru 

5. Szilágyi Sándor - membru-pierdut calitatea de consilier și înlocuit cu Bándi Imre la data de 05.12. 
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Data ședințelor și numărul avizelor acordate: 

- 23.06.-10 avize; 21.07-10 avize; 24.07-1 aviz; 19.08-11 avize; 27.08-11 avize; 17.09-19 avize; 25.09-1 aviz; 23.10-17 

avize; 13.11-8 avize; 05.12-6 avize; 11.12-11 avize; 19.12-4 avize; 

- în cele 12 ședințe s-au discutat și avizat favorabil 109 proiecte de hotărâri sau informări; 

- comisia s-a întrunit statutar de fiecare dată. În cursul anului 2008 s-au consemnat 3 absențe motivate; 

- Comisia nu a respins nici un proiect de hotărâre, întrucât solicitările de modificare votate au fost rezolvate pe loc de 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean. 

Alte observații: 

Membrii comisiei sunt membrii și participă la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 

 

Sf. Gheorghe, 12.03.2009 

Președinte 

Tóth-Birtan Csaba 

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2008 

Comisia Sănătate și Protecție Socială 
 

Comisia Sănătate și Protecție Socială a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 91/2008 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisia are în componență următorii consilieri: 

Fülöp Csaba-președinte 

Kiss Tiberiu-secretar 

Joós Ștefan-Leontin-membru. 

Comisia sănătate și protecția socială își exercită activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Județean Covasna și în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată. 

În baza articolului nr. 50, alin. (3) din Legea privind statutul aleșilor locali nr. 393/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, care prevede obligativitatea prezentării unui raport anual de activitate al comisiilor de specialitate, în calitatea de 

președinte, vă prezint următoarele: 

Pe parcursul semestrului II al anului 2008, Comisia Sănătate și Protecție Socială și-a organizat activitatea în cadrul ședințelor 

organizate înaintea fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Județean Covasna. Ședințele au fost convocate regulamentar, conform 

legislației în vigoare, și au decurs în mod corespunzător, cu respectarea ordinelor de zi ale acestora. S-au întocmit procesele 

verbale ale ședințelor, care au fost validate de membrii comisiei. Pentru ca deciziile comisiei să aibă la bază informații complete, 

reale și suficiente, la ședințele de lucru au fost invitați să participe specialiști din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean 

sau din afara acestuia, în special de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna. 

În ultimele șase luni ale anului Comisia de sănătate și protecție socială s-a întrunit de 9 ori și a avizat 84 de proiecte de hotărâri 

ale Consiliului Județean, după următorul program: 

- 23 iunie 2008 - ședință de constituire; 

- 21 iulie 2008 - 18 hotărâri avizate; 

- 25 august 2008 - 11 hotărâri avizate; 

- 27 august - 2 hotărâri avizate; 

- 17 septembrie 2008 - ședință amânată din lipsă de cvorum; 

- 25 septembrie 2008 - 12 hotărâri avizate; 

- 23 octombrie 2008 - 19 hotărâri avizate; 

- 14 noiembrie 2008 - 6 hotărâri avizate; 

- 5 decembrie 2008 - 6 hotărâri avizate; 

- 12 decembrie 2008 - 10 hotărâri avizate. 

În cadrul ședințelor de comisie, s-au solicitat numeroase precizări de la personalul din aparatul de specialitate a Consiliului 

Județean Covasna, pentru clarificarea anumitor aspecte ale proiectelor de hotărâri dezbătute. Personalul de specialitate a răspuns 

cu promptitudine și corectitudine la aceste solicitări, fapt ce a dus la cunoaștere complexă și amănunțită a acestor proiecte de 

hotărâri. 

Materialele de ședință au fost studiate, analizate și dezbătute amănunțit, iar deciziile de avizare s-au luat după aprofundarea 

tuturor documentelor care au stat la baza redactării acestora. 

 

Sfîntu Gheorghe, 13.03.2009 

Fülöp Csaba 

Președinte Comisia de Sănătate 

și Protecție Socială 

 

 
 

Raport de activitate pe semestrul II anul 2008 

Comisiei pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale 
 

Comisia este format din 3 membrii. La înființarea Comisiei membrii au fost dr. Tatár Márta, Benedek Eszter și Bodo Lajos. În 

luna septembrie doamna Benedek a demisionat din funcția de consilier județean, în locul dânsei pe lista PCM-Magyar Polgári Párt 

a devenit consilier județean domnul Csog Ignațiu, care la propunerea fracțiunii PCM-Magyar Polgári Párt a luat locul doamnei 
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Benedek și în Comisia pentru Relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna ordinea de zi a ședințelor ordinare al 

Consiliului Județean se discută în prima fază în ședințele Comisiilor. Comisia s-a întrunit în data de 22 iulie, 20 august, 18 

septembrie, 23 octombrie, 23 noiembrie, 11 decembrie. În ședințele comisiei VII au fost analizate toate proiectele de hotărâre 

legate de buget, de organigrame, statul de funcţii şi toate proiectele legate de cooperări internaționale, proiecte transnaționale. La 

ședințele Comisiei a participat personalul de specialitate a aparatului propriu al Consiliului Județean pentru a furniza toate datele 

necesare în legătură cu proiectele de hotărâri propuse. În aceste ședințe am analizat cu responsabilitate oportunitatea hotărârii, 

implicațiile bugetare, am cerut explicații, am aprobat hotărârile sau am propus scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte care nu 

au fost suficient documentate. Majoritatea proiectelor de hotărâri au fost acceptate în unanimitate. La 2 proiecte am avut o abținere 

din partea reprezentantului PCM. 

Rezultatele ședințelor Comisiei pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale au fost prezentate 

de către președintele comisiei în cadrul ședințelor Comitetului Consultativ a Consiliului Județean iar avizul comisiei în cadrul 

ședințelor Consiliului Județean. 

Activitatea unei comisii este în mare parte activitatea individuală a membrilor comisiei în acest sens-vezi raportul individual a 

membrilor comisiei. 

 

Covasna, 27 februarie 2009 

Dr. Tatár Márta 

Președintele comisiei 
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