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Nr. Hotărârea Pag. 

95 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

2 

96 privind participarea județului Covasna la 

înfiinţarea „Asociaţiei Alutus Regio Egyesület” 
 

6 

97 cu privire la aprobarea bugetului veniturilor și 

cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local 

pentru anul 2009 
 

19 

98 privind abrogarea poziției nr. 25 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2009 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat 

unităţilor de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna 
 

20 

99 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2009 
 

20 

100 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 pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea 

elaborării proiectelor de buget pe anul 2010 şi a 

estimărilor pentru anii 2011-2013 
 

22 

101 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  

24 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

 venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru proiecte de infrastructură în 

vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 

2010 şi a estimărilor pentru anii 2011-2013 
 

 

102 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe 

lângă Consiliul Județean Covasna 
 

24 

103 privind aprobarea proiectului Contractului de 

mandat al reprezentantului județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe 
 

26 

104 privind completarea Statutului judeţului Covasna 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 54/2003 
 

27 

105 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului 

Canton Hatod 
 

28 

106 privind aprobarea participării Judeţului Covasna, 

prin Consiliul Judeţean Covasna la constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Noştri” 
 

28 

107 privind aprobarea cofinanţării pe anul 2010 a 

Programului „Centrele de Informare ale Reţelei 

Europe Direct în 2009-2012” 
 

33 

108 privind aprobarea schimbării denumirii Complexul 

de Servicii pentru copii cu handicap Chilieni în 

Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap 

“Székely - Potsa” 
 

35 

109 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna 

35 
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DISPOZIŢII 
 

Nr. Dispoziţia Pag. 

149 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 

41 

 

ALTE ACTE 
 

 Alte acte Pag. 

 Raport de activitate pentru anul 2008 - consilier Henning László-János 43 

 Raport de activitate pentru anul 2008-consilier Zărnescu Gheorghe 44 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95/2009 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: raportul 

Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri 

pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, 

Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 

bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi 

III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 

care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri 

de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual, salarizat prin legi speciale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 

6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la 

intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi 

alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 

salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007, cu 

modificările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului 

din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1906849/16.09.2009, 

în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 1 octombrie 2009, 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 1 octombrie 2009, 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna, conform anexelor nr. 2 şi 2a. 

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

hotărâre. 

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

abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 120/2008 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 22/2009 

privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea nr. 

90/2009. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna precum 

şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate a 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 95/2009 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 95/2009 

STATUL DE FUNCŢII 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice Nivelul 

studiilor 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treapta de 

salarizare 

Nr. 

funcţii funcţia publică de conducere funcţia publică de execuţie 

FUNCŢII PUBLICE 

Funcții publice generale 

1 Secretar al judeţului   S I     1 

Aparatul de specialitate 

2 arhitect şef consilier S I superior 1 1 

3 director executiv consilier S I superior 1 2 

4 director executiv consilier juridic S I superior 1 1 

5 director executiv adjunct consilier S I superior 1 1 

6 director executiv adjunct consilier juridic S I superior 1 1 

7 şef serviciu consilier S I superior 1 1 

8 şef serviciu consilier - manager de proiect S I superior 1 1 

9 şef birou consilier S I superior 1 3 

10   consilier S I superior 1 17 

11   consilier S I superior 3 3 

12   consilier S I principal 1 3 

13   consilier S I principal 2 1 

14   consilier S I principal 3 2 

15   consilier S I asistent 1 4 

16   consilier S I asistent 2 1 

17   consilier S I asistent 3 8 

18   consilier S I debutant   1 

19   inspector S I superior 1 2 

20   inspector S I asistent 1 3 

21   consilier juridic S I superior 3 1 

22   consilier juridic S I principal 3 2 

23   consilier juridic S I asistent 1 1 

24   consilier juridic S I asistent 2 2 

25   consilier juridic S I debutant   1 

26   auditor S I principal 1 1 

27   auditor S I asistent 2 1 

28   auditor S I asistent 3 1 

29   referent de specialitate SSD II superior 1 1 

30   referent de specialitate SSD II asistent 1 2 

31   referent M III superior 1 16 

32   referent M III principal 3 1 

Funcții publice specifice 

33   consilier - manager de proiect S I superior 1 2 

34   consilier - manager de proiect S I superior 2 2 

35   consilier - manager de proiect S I superior 3 1 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice Nivelul 

studiilor 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treapta de 

salarizare 

Nr. 

funcţii funcţia publică de conducere funcţia publică de execuţie 

36   consilier - manager de proiect S I principal 1 2 

37   consilier - manager de proiect D I principal 3 1 

38   consilier - manager de proiect S I asistent 1 1 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE 96 

 

PERSONALUL CONTRACTUAL 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională 

Nr. 

funcţii de conducere de execuţie 

39 administrator public   S   1 

40   consilier S   4 

42   inspector de specialitate-manager de proiect S IA 3 

43   inspector de specialitate S IA 5 

44   inspector de specialitate S III 1 

45   inspector de specialitate S IV 4 

46   referent SSD III 1 

47 şef serviciu referent de specialitate S III 1 

48   referent de specialitate S IV 1 

49   referent M   1 

50   referent M IA 7 

51   magaziner M I 1 

52   casier M I 1 

53   telefonist   III 1 

54   şofer     7 

55   muncitor de întreţinere   III 4 

56   tâmplar   III 1 

57   îngrijitor   I 4 

Total personal contractual 48 

TOTAL GENERAL 144 

 

Anexa nr. 2a la Hotărârea nr. 95/2009 

STATUL DE FUNCŢII 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice Nivelul 

studiilor 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treapta de 

salarizare funcţia publică de execuţie funcţia publică de conducere 

FUNCŢII PUBLICE 

1 

 

Secretar al judeţului S I     

Compartimentul autoritate tutelară şi probleme sociale 

   
  

2 Consilier   S I debutant   

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

3 Consilier juridic1 Director executiv S I superior 1 

4 Consilier juridic1 Director executiv adjunct S I superior 1 

a. Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative 

5 Consilier juridic   S I superior 3 

6 Consilier juridic   S I principal 3 

7 Consilier juridic   S I principal 3 

8 Consilier juridic   S I asistent 1 

9 Consilier juridic   S I asistent 2 

10 Consilier juridic   S I debutant   

b. Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale 

11 Consilier   S I superior 1 

12 Consilier   S I superior 1 

13 Consilier   S I asistent 3 

14 Consilier   S I asistent 3 

15 Referent   M III superior 1 

c. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 

16 Consilier   S I asistent 3 

17 Referent   M III superior 1 

d. Compartimentul A.T.O.P. 

18 Inspector   S I superior 1 

19 Referent   M III superior 1 

e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 

20 Referent   M III superior 1 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

21 Consilier1 Director executiv S I superior 1 

22 Consilier1 Director executiv adjunct S I superior 1 

a. Biroul buget-finanţe 

23 Consilier1 Şef birou S I superior 1 

24 Consilier   S I principal 3 

25 Inspector   S I superior 1 

26 Referent   M III superior 1 

27 Referent   M III superior 1 

28 Referent   M III superior 1 

b. Biroul resurse umane 

    
  

29 Consilier1 Şef birou S I superior 1 

30 Consilier   S I superior 1 

31 Consilier   S I superior 3 

32 Consilier   S I asistent 1 

33 Consilier   S I asistent 1 

34 Consilier   S I asistent 3 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice Nivelul 

studiilor 
Clasa 

Gradul 

profesional 

Treapta de 

salarizare funcţia publică de execuţie funcţia publică de conducere 

c. Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 

35 Consilier   S I superior 1 

36 Consilier   S I superior 1 

37 Consilier   S I principal 1 

d. Compartimentul contabilitate 

38 Consilier   S I superior 1 

39 Consilier   S I asistent 1 

40 Referent   M III superior 1 

e. Compartimentul informatic 

41 Consilier   S I superior 1 

42 Referent de specialitate   SSD II superior 1 

e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 

43 Consilier   S I superior 1 

f. Compartimentul de achiziţii publice 

44 Consilier   S I superior 1 

45 Consilier   S I asistent 1 

46 Inspector   S I asistent 1 

47 Consilier juridic   S I asistent 2 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

48 Consilier1 Director executiv S I superior 1 

49 Consilier1 Arhitect şef S I superior 1 

a. Serviciul urbanism şi G.I.S. 

50 Consilier1 Şef serviciu S I superior 1 

51 Consilier   S I superior 1 

52 Consilier   S I superior 1 

53 Consilier   S I principal 1 

54 Inspector   S I asistent 1 

55 Inspector   S I asistent 1 

56 Referent de specialitate   SSD II asistent 1 

57 Referent   M III superior 1 

58 Referent   M III superior 1 

59 Referent   M III superior 1 

b. Compartimentul control urbanism 

60 Consilier   S I superior 1 

61 Consilier   S I superior 1 

62 Consilier   S I superior 1 

63 Consilier   S I asistent 3 

c. Compartimentul documentaţii tehnice 

64 Referent   M III superior 1 

65 Referent   M III superior 1 

d. Serviciul managementul proiectelor 

66 Consilier-manager de proiect Șef serviciu S I superior 1 

67 Consilier-manager de proiect   S I superior 1 

68 Consilier-manager de proiect   S I superior 2 

69 Consilier-manager de proiect   S I superior 2 

70 Consilier-manager de proiect   S I principal 1 

71 Consilier-manager de proiect   S I superior 3 

72 Consilier-manager de proiect   S I principal 1 

73 Consilier-manager de proiect   S I asistent 1 

74 Consilier-manager de proiect   S I principal 3 

75 Consilier-manager de proiect   S I superior 1 

e. Compartimentul relații interinstituționale, monitorizare 

76 Consilier   S I superior 1 

77 Consilier   S I principal 2 

78 Consilier   S I principal 3 

79 Referent   M III superior 1 

80 Referent   M III principal 3 

f. Biroul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean 

81 Consilier Șef birou S I superior 1 

82 Consilier   S I superior 1 

83 Consilier   S I superior 1 

84 Consilier   S I principal 1 

85 Consilier   S I asistent 3 

86 Referent de specialitate   SSD II asistent 1 

87 Referent   M III superior 1 

IV. a. COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 

88 Consilier   S I superior 3 

89 Consilier   S I superior 3 

90 Consilier   S I asistent 2 

91 Referent   M III superior 1 

a1. Centrul de informare Europe Direct 

92 Consilier   S I asistent 3 

93 Consilier   S I asistent 3 

IV. b. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

94 Auditor   S I principal 1 

95 Auditor   S I asistent 2 

96 Auditor   S I asistent 3 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE 96 
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PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

97   Administrator public S   

IV. c. CABINETUL PREŞEDINTELUI 

98 Consilier   S   

99 Consilier   S   

100 Consilier   S   

101 Consilier   S   

102 Referent   M   

IV. d. COMPARTIMENTUL DE URMĂRIRE ȘI ACTUALIZARE A PAGINII WEB 

103 Inspector de specialitate   S IA 

104 Inspector de specialitate   S IA 

105 Inspector de specialitate   S IA 

V. SECRETARIATUL SECRETARULUI JUDEŢULUI 

106 Referent   M IA 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 

107 Referent   M IA 

108 Referent 

 

M IA 

109 Referent   M IA 

VI. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 1 

110 Inspector de specialitate   S IV 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

d. Compartimentul contabilitate 

111 Casier   M I 

e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 

112 Inspector de specialitate   S IV 

g. Secretariatul Direcţiei economice 

113 Referent   M IA 

h. Serviciul administrativ-gospodăresc și patrimoniu 

114 Referent de specialitate Şef serviciu S III 

115 Inspector de specialitate   S III 

116 Inspector de specialitate   S IA 

117 Referent de specialitate   S IV 

118 Inspector de specialitate   S IV 

119 Inspector de specialitate   S IV 

120 Referent   SSD III 

121 Referent   M IA 

122 Referent   M IA 

123 Magaziner   M I 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

d. Serviciul managementul proiectelor 

124 Insp. spec.-manager de proiect   S IA 

125 Insp. spec.-manager de proiect   S IA 

126 Insp. spec.-manager de proiect   S IA 

VII. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 2 

127 Inspector de specialitate   S IA 

II. h1. PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 

128 Telefonist     III 

129 Şofer       

130 Şofer       

131 Şofer       

132 Şofer       

133 Şofer       

134 Şofer       

135 Şofer       

136 Muncitor de întreţinere     III 

137 Muncitor de întreţinere     III 

138 Muncitor de întreţinere     III 

139 Muncitor de întreţinere     III 

140 Tâmplar     III 

141 Îngrijitor     I 

142 Îngrijitor     I 

143 Îngrijitor     I 

144 Îngrijitor     I 

TOTAL FUNCŢII 144 
 

Notă: 1conform art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare  

 
HOTĂRÂREA Nr. 96/2009 

privind participarea județului Covasna la înfiinţarea 

„Asociaţiei Alutus Regio Egyesület” 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 23 septembrie 2009; analizând Expunerea de motive a 

Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul 

Demeter János, privind participarea județului Covasna la 

înfiinţarea „Asociaţiei Alutus Regio Egyesület”, având în 

vedere: Raportul Direcției Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 

luând în considerare prevederile: O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

art. 62 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului 

Uniunii Europene; văzând: realizarea procedurilor prevăzute de 

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

administraţia publică; dovada disponibilităţii denumirii nr. 

75931/10.08.2009, emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul 

pentru Relaţii cu Publicul; ţinând cont de rezultatul votului 
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secret pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a „Asociaţiei Alutus Regio Egyesület”, în 

baza art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „c”, în temeiul art. 

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

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului 

Județean Covasna şi ale Președintelui acestuia, participarea 

județului Covasna, ca membru fondator, la înfiinţarea 

„Asociaţiei Alutus Regio Egyesület”. 

Art.2. (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică, 

fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, 

apolitică. 

(2) Asociaţia are ca scop principal dezvoltarea comunităţilor 

prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme 

comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi 

accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării 

nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi 

implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea 

conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării 

mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale. 

Art.3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, 

fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-

teritoriale. 

(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în 

condiţiile legii. 

Art.4. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al 

Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la 

alineatul (1) de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat 

în prealabil prin hotărârea consiliului judeţean. 

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de 

modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor 

acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei. 

Art.5. (1) Se aprobă participarea județului Covasna la 

crearea patrimoniului iniţial cu suma de 50 lei, care se suportă 

din bugetul local. 

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, în sumă de 50 lei. 

Art.6. Se desemnează dl. Demeter János în Adunarea 

Generală a „Asociaţiei Alutus Regio Egyesület”.  

Art.7. Se mandatează persoana desemnată la art. 6 să 

participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-

teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să 

semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul 

prevăzut la art. 2. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează persoana desemnată în prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 96/2009 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI ”ALUTUS REGIO EGYESÜLET” 
 

Art.1. Subsemnaţii, prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv de comun acord am convenit la înfiinţarea Asociației “ Alutus Regio Egyesület” 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIUL ASOCIAȚIEI ŞI MEMBRII FONDATORI 

Art.2. Denumirea Asociației este “ Asociația Alutus Regio Egyesület”, denumire ce va figura în toate actele emise de ea. 

Art.3. Forma juridică: Asociația este persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică. 
Art.4. Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale, persoane fizice și juridice. 

Art.5. La nivelul decizional, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%. 

Art.6. (1) Sediul Asociației se află în comuna Bodoc, Strada Principală, numărul 65, judeţul Covasna, cod poștal 527035. 

(2) Sediul va putea fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale. 

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAȚIEI 

Art.7. (1) Asociația are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin 

conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi 
implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor 

organizatorice ale comunităţilor locale. 

(2) Obiectivele Asociației sunt: 
a) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, axa 4 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene; 

b) elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul 

endogen; 
c) alegerea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor în acord cu prioritățile specifice ale strategiilor 

de dezvoltare locală; 

d) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR); 

e) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente; 

f) acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;  
g) sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale; 

h) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative; 

i) în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale și a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective-

competivitate, mediu și calitatea vieții/diversificare, pentru protejarea și îmbunătățirea patrimoniului local natural și cultural, creșterea conștientizării asupra 

mediului, stimularea investițiilor și promovarea serviciilor de specialitate, turism și resurse regenerabile pentru energie; 

j) realizarea de acţiuni şi proiecte în baza Axei III din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la: 
1. diversificarea a economiei rurale, în special: 

(i) orientarea spre activități neagricole; 

(ii) sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea micro-întreprinderilor, pentru promovarea spiritului întreprinzător și consolidarea țesutului economic; 
(iii) promovarea activităților turistice; 

2. îmbunătățirea a calității vieții în mediul rural, în special: 

(i) servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală; 
(ii) renovarea și dezvoltarea satelor; 

(iii) conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural; 

3. asigurarea formării și informării agenților economici din domeniile care intră sub incidenta axei 3; 
4. măsuri privind dobândirea de competențe și animarea în vederea elaborării și punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare. 

Art.8. Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociația va realiza următoarele activităţi: 

a) elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală; 
b) instruirea personalului în vederea elaborării și implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală și informare asupra strategiilor elaborate; 
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c) colectarea, analiza și difuzarea de informații privind acțiunile de dezvoltare rurală; 

d) colectarea, difuzarea și consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală; 

e) constituirea și animarea unor rețele de experți pentru a facilita schimburile de cunoștințe și pentru a susține punerea în aplicare și evaluarea politicii de 
dezvoltare rurală; 

f) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru; 

g) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate; 
h) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare; 

i) participare la întrunirile rețelelor interne și europene; 

j) editarea de publicaţii proprii; 
k) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu; 

l) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii. 

Art.9. (1) Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activitățile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu 
pentru realizarea scopului asociației, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

(2) Asociația poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia. 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAȚIEI 

Art.10. Organele Asociației sunt: 

a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul director; 

c) cenzorul. 

Art.11. (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 
(2) Adunarea Generală are atribuţiile prevăzute în statut. 

Art.12. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director şi al cenzorului. 

Art.13. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociației, în limita a 
cel mult o pătrime din componenţa sa. 

(2) Consiliul director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1 an.  

(3) Consiliul director este alcătuit din: preşedinte, un vicepreședinte, un secretar și patru membri. 
(4) Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor. 

Art.14. (1) Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociația în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

(2) Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociației şi ale Consiliului director şi asigură conducerea Asociației urmărind 
îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului director. 

Art.15. (1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. 

(2) În cazul în care numărul membrilor Asociației depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern 
se va exercita de către o comisie de cenzori format din trei membri. 

Art.16. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare şi de control ale Asociaţiei este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul act 

constitutiv. 

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

Art.17. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 

a) taxa de înscriere în valoare de 50 lei, plătibilă de membrii fondatori la constituirea Asociaţiei, iar de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la 
data aprobării de către Adunarea Generală a cererii de primire în Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală în valoare de 50 lei, care se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este datorată; 

c) dobânzi bancare; 
d) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 

e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 

f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale, angajate conform legii; 

h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 

i) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de compartimentele Asociaţiei; 

j) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 

k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 

l) alte forme de venituri. 
La constituire patrimoniul Asociației este 3000 lei, constând din contribuţia în numerar a membrilor fondatori ai Asociației. 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.18. Asociația are drept la siglă, ştampilă precum şi orice alte elemente de identificare. 
Art.19. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice este Dl./D-na ____________________. 

Art.20. (1) Prezentul act constitutiv a fost redactat conform cu prevederile dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, Regulamentului CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene și Tratatului de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 
31 martie 2005. 

(2) Actul s-a redactat şi semnat în faţa ___________. 

(3) Prezentul act constitutiv a fost redactat în _______ exemplare originale. 
(4) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Art.21. Semnăturile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul act constitutiv. 

Art.22. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul act constitutiv. 
 

Sfîntu Gheorghe, ________ 2009. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 96/2009 
 

STATUTUL ASOCIAȚIEI ”ALUTUS REGIO EGYESÜLET” 

Capitolul I. 
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIUL ASOCIAȚIEI ŞI MEMBRII FONDATORI 

Art.1. Denumirea Asociației este “ Asociația Alutus Regio Egyesület”, denumire ce va figura în toate actele emise de ea. 

Art.2. Forma juridică: Asociația este persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică. 
Art.3. Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, unități administrativ-teritoriale, instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale, persoane fizice și juridice, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul statut. 

Art.4. La nivelul decizional, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.  
Art.5. (1) Sediul Asociației se află în comuna Bodoc, Strada Principală, numărul 65, judeţul Covasna, cod poștal 527035. 

(2) Sediul va putea fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale. 

Capitolul II. 

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAȚIEI 

Art.6. (1) Asociația are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin 

conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi 
implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor 

organizatorice ale comunităţilor locale. 

(2) Obiectivele Asociației sunt: 
a) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, axa 4 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene; 

b) elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul 
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endogen; 

c) alegerea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor în acord cu prioritățile specifice ale strategiilor 

de dezvoltare locală; 
d) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR); 

e) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente; 
f) acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;  

g) sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale; 

h) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative; 
i) în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale și a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – 

competitivitate, mediu și calitatea vieții/diversificare, pentru protejarea și îmbunătățirea patrimoniului local natural și cultural, creșterea conștientizării asupra 

mediului, stimularea investițiilor și promovarea serviciilor de specialitate, turism și resurse regenerabile pentru energie; 
j) realizarea de acţiuni şi proiecte în baza Axei III din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la : 

1. diversificarea a economiei rurale, în special: 
(i) orientarea spre activități neagricole; 

(ii) sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea micro-întreprinderilor, pentru promovarea spiritului întreprinzător și consolidarea țesutului economic; 

(iii) promovarea activităților turistice; 
2. îmbunătățirea a calității vieții în mediul rural, în special: 

(i) servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală; 

(ii) renovarea și dezvoltarea satelor; 
(iii) conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural; 

3. asigurarea formării și informării agenților economici din domeniile care intră sub incidenta axei 3; 

4. măsuri privind dobândirea de competențe și animarea în vederea elaborării și punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare. 
Art.7. Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociația va realiza următoarele activităţi: 

a) elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală; 

b) instruirea personalului în vederea elaborării și implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală și informare asupra strategiilor elaborate; 
c) colectarea, analiza și difuzarea de informații privind acțiunile de dezvoltare rurală; 

d) colectarea, difuzarea și consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală; 

e) constituirea și animarea unor rețele de experți pentru a facilita schimburile de cunoștințe și pentru a susține punerea în aplicare și evaluarea politicii de 
dezvoltare rurală; 

f) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru; 

g) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate; 
h) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare; 

i) participare la întrunirile rețelelor interne și europene; 

j) editarea de publicaţii proprii; 
k) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu; 

l) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii. 

Art.8. (1) Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu 
pentru realizarea scopului Asociației, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

(2) Asociația poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia. 

Capitolul III. 

MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

Art.9. (1) Membrii Asociației sunt: 

a.) unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații non-guvernamentale, persoane fizice și juridice care au participat la înfiinţarea Asociației, 
şi au semnat actul constitutiv și statutul Asociației; 

b.) unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații non-guvernamentale, persoane fizice și juridice, care sunt de acord cu toate prevederile 

prezentului statut şi care, prin activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului Asociației. 

(2) Membrii de onoare, fără drept de vot, sunt: 

a) unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații non-guvernamentale, persoanele fizice sau juridice care doresc să sprijine financiar şi 

material activitatea Asociației; 
b) unități administrativ-teritoriale, instituții publice, organizații non-guvernamentale, personalităţile din ţară sau din străinătate care sau distins prin 

contribuţia adusă la realizarea scopului Asociației; 

(3) Membrii Asociației sunt reprezentaţi prin reprezentanţii săi desemnaţi de aceştia, în condiţiile legii. 
(4) Dobândirea calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie de către Adunarea Generală a Asociației cu majoritate simplă din 

totalul membrilor Asociației şi după plata taxei de înscriere, stabilită în prezentul statut. 

Art.10. Membrii Asociației au următoarele drepturi: 
a) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociației, să aleagă şi să fie aleşi în organele Asociației; 

b) să participe la activitatea Asociației, să facă propuneri privind activitatea desfăşurată, să primească explicaţii de la organele de conducere ale Asociației 

asupra problemelor de interes comun ridicate; 
c) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale Asociației; 

d) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Asociația şi să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru 

ridicarea nivelului de pregătire; 
e) să colaboreze la publicaţiile Asociației. 

Art.11. Membrii Asociației au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile statutului şi reglementările specifice adoptate; 
b) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie şi să apere interesele legitime ale acesteia; 

c) să participe activ la funcţionarea Asociației şi să sprijine moral şi/sau material la desfăşurarea activităţilor; 
d) să promoveze şi să apere interesele legitime ale Asociației; 

e) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociației; 

f)  să plătească în fiecare cotizaţia stabilită. 
Art.12. Se consideră incompatibil cu calitatea de membru a Asociației faptul de a promova interese proprii în dauna Asociației. 

Art.13. Calitate de membru a Asociației încetează prin: 

a) demisie; 
b) excluderea din asociaţie; 

c) deces, în cazul persoanelor fizice; 

d) pierderea personalităţii juridice; 
e) dizolvarea Asociației. 

Art.14. (1) Membrii se pot retrage oricând din asociaţie cu condiţia să comunice hotărârea sa organelor de conducere ale Asociației cu cel puţin 20 de zile 

înainte de retragere. 
(2) Excluderea din asociaţie se face în cazurile prevăzute în art. 11 din prezentul statut, la propunerea Consiliul director prin hotărârea Adunării Generale a 

Asociației luate cu unanimitatea voturilor. 

Art.15. Membrii care se retrag sunt excluşi, nu au nici un drept, rămânând obligaţi să achite cotizaţiile pe tot timpul cât au fost membri. 
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Capitolul IV. 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAȚIEI 

Art.16. Organele Asociației sunt: 
a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul director; 

c) Cenzorul. 
Art.17. (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea şi revocarea Consiliului director; 

d) alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
e) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în țară și în străinătate; 

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
g) dizolvarea şi lichidarea Asociației precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare; 

h) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director; 

i) orice dispoziţii prevăzute în statut. 
Art.18. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară. 

Art.19. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului. 

Art.20. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul director prin preşedintele acestuia sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor Asociației. 

Art.21. (1) Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data 

convocării, precum şi ordinea de zi. 
(2) Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă două treimi dintre membrii Asociației, la prima convocare. 

(3) Convocarea a doua se face în cel mult cinci zile de la data primei convocări. La a doua convocare Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea celor 

prezenţi. 
Art.22. (1) Fiecare membru are drept la un vot în Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu unanimitate de voturi. 

(3) Discuţiile şi hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale de către secretarul de şedinţă, care este unul din membrii 
Asociației. 

(4) Registrul de procese-verbale se păstrează la sediul Asociației. 

(5) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor. 
(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

Art.23. (1) Membrul interesat personal, prin soţia sau prin rude până la gradul al IV-lea, într-o problemă supusă dezbaterii Adunării Generale sau deciziei 
unuia dintre organele de conducere, nu va putea lua parte la vot. 

(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Art.24. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociației, în limita a 
cel mult o pătrime din componenţa sa. 

(2) Consiliul director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1 an. Consiliul Director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. 
(3) Consiliul director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepreședinte, un secretar și 4 membri. 

(4) Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor. 

(5) Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. 
(6) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de 

membru al Asociației sau deces. 

Art.25. Consiliul director are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociației; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art.26. (1) Consiliul director, se întruneşte lunar şi lucrează valabil în prezenţa a tuturor membrilor săi şi decide valabil cu unanimitate de voturi. 
(2) Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese-verbale de către unul din membrii Consiliului director şi care se păstrează la sediul 

Asociației. 

(3) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor la cererea membrilor Asociației. 
(4) Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător. 

Art.27. (1) Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociația în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

(2) Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociației şi ale Consiliului director şi asigură conducerea Asociației urmărind 
îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului director. 

(3) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de un membru al Consiliului director desemnat 

de acesta. 
Art.28. (1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de un an. 

(2) În cazul în care numărul membrilor Asociației depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern 

se va exercita de către o comisie de cenzori format din trei membri. 
Art.29. Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în Adunările Generale; 

c) verifică gestiunea Asociației, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale; 

d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociației; 
e) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot; 

f)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Capitolul V. 

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

Art.30. (1) Patrimoniul Asociației se compune din cotizaţiile membrilor Asociației şi din alte venituri obţinute de asociaţie în condiţiile legii. 

(2) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 
a) taxa de înscriere în valoare de 50 lei, plătibilă de membrii fondatori la constituirea Asociaţiei, iar de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de 

la data aprobării de către Adunarea Generală a cererii de primire în Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală în valoare de 50 lei, care se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este datorată; 
c) dobânzi bancare; 

d) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 

e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
f) finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 

g) contribuţii de la bugetele locale, angajate conform legii; 
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h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 

i) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de compartimentele Asociaţiei; 

j) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 
k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 

l) alte forme de venituri. 

(3) La constituire patrimoniul Asociației este 3000 lei, constând din contribuţia în numerar a membrilor fondatori ai Asociației. 

Capitolul VI. 

DIZOLVARE, LICHIDARE 
Art.31. Asociația se dizolvă: 
a) de drept; 

b) prin hotărârea instanţei de judecată; 

c) prin hotărârea Adunării Generale. 
Art.32. (1) Asociația se dizolvă de drept: 

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt 
nu se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situaţie durează 

mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director putea fi constituit; 
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a fost complinit timp de trei luni. 

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

Art.33. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească: 
a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice; 

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

c) când Asociația urmăreşte alt scop decât pentru ce a fost constituit; 
d) alte cazuri prevăzute de lege. 

Art.34. Lichidarea Asociației se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.35. În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice cu scop identic desemnată de Adunarea 
Generală a asociaţilor. 

Capitolul VII. 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.36. Asociația are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare. 

Art.37. (1) Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
(2) Actul s-a redactat şi semnat în faţa ___________. 

(3) Prezentul STATUT a fost redactat în _______ exemplare originale. 

(4) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 
Art.38. Semnăturile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Art.39. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul statut. 
 

Sfântu Gheorghe, _____________ 2009. 

 
Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al ASOCIAŢIEI ”ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET” privind membrii fondatori ai asociaţiei 

 

1. COMUNA ARCUŞ cu sediul în comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron nr. 237, Cod fiscal 16318699, reprezentat prin Primar Máthé Árpád, CNP 

1670517141030, născut la data de 17.05.1967, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 425, identificat cu C.I. Seria KV nr. 043296, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 13.07.2001, 
2. COMUNA BIXAD cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului, nr. 558, Cod fiscal 16355433, reprezentat prin Primar Bács Márton-Csaba, CNP 

1720210141044, născut la data de 10.02.1972, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bixad, nr. 146, identificat cu C.I. Seria KV nr. 069354, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 25.07.2002, 

3. COMUNA BODOC cu sediul în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 69, Cod fiscal 4404621, reprezentat prin Primar Fodor István, CNP 1650218141044, 

născut la data de 18.02.1965, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 3/4, identificat cu C.I. Seria KV nr. 060517, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 28.03.2002, 
4. COMUNA GHIDFALĂU cu sediul în comuna Ghidfalău, str. Principală nr. 108, Cod fiscal 4201805, reprezentat prin Primar Berde Jozsef, CNP 

1530813141058, născut la data de 13.08.1953, în comuna Ghidfalău, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 153/A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 147796, eliberată 
de SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 13.07.2005, 

5. COMUNA MICFALĂU cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 165, Cod fiscal 16410805, reprezentat prin Primar Nyáguly Vilmos, CNP 

1600502142060, născut la data de 02.05.1960, în comuna Micfalău, domiciliat în comuna Micfalău nr. 314, identificat cu C.I. Seria KV nr. 121118, eliberată de 
SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 21.04.2004, 

6. COMUNA BĂŢANI cu sediul în comuna Băţani, nr. 474, Cod fiscal 4202177, reprezentat prin Primar Bardocz Csaba, CNP 1620119140012, născut la 

data de 19.01.1962, în oraş Baraolt, domiciliat în satul Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 360, identificat cu C.I. Seria KV nr. 031152, eliberată de Poliţia oraş Baraolt 
la data de 28.12.2000. 

7. COMUNA BRĂDUŢ cu sediul în comuna Brăduţ, nr. 171, Cod fiscal 4404400, reprezentat prin Primar Balázsi Dénes, CNP 1550514140011, născut la 

data de 14.05.1955, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţi), nr. 327, identificat cu C.I. Seria KV nr. 181228, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 
14.06.2007. 

8. COMUNA VÂRGHIŞ cu sediul în comuna Vârghiş, nr. 423, Cod fiscal 4404478, reprezentat prin Primar Ilkei Francisc, CNP 1510331140022, născut la 

data de 31.03.1951, în sat. Vârghiş, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 92, identificat cu C.I. Seria KV nr. 087253, eliberată de Poliţia oraş Baraolt la 
data de 03.03.2003. 

9. COMUNA AITA MARE cu sediul în comuna Aita Mare, nr. 206, Cod fiscal 4201929, reprezentat prin Primar Bihari Edömér, CNP 1770308140019, 

născut la data de 08.03.1977, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr.344, identificat cu C.I. Seria KV nr.036777, eliberată de Poliţia oraş 

Baraolt la data de 23.03.2001. 

10. COMUNA BELIN cu sediul în comuna Belin, nr.390, Cod fiscal 4404567, reprezentat prin Primar Sikó Imre, CNP 1591127141067, născut la data de 

27.11.1959, în com. Belin, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 557, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085213, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data 
de 11.02.2003. 

11. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, Cod fiscal 4201988, reprezentat 

prin domnul Demeter János, născut la data de 18.01.1961 în oraşul Baraolt, domiciliat în oraşul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 105, identificat cu C.I. Seria KV nr. 
181053, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 13.06.2007. 

12. SC INCZENTER SRL cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 13 Cod fiscal 22418994, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 

născută la data de 25.09.1978 în, municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 
SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 

13. Asociaţia „Csillagörző” cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 15, Cod fiscal 24433222, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 

născută la data de 25.09.1978 în, municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 
SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 

14. Biserica Reformată Malnaş Sat cu sediul în comuna Malnaş, sat Malnaş, str. Principală, nr. 170, Cod fiscal 11595745, reprezentat prin Márk László-

Gyula, născut la data de 08.03.0973 în oraşul Covasna, domiciliat în comuna Malnaş, sat Malnaş, nr. 170, identificat cu C.I. Seria KV nr. 122525, eliberată de 
SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 12.05.2004. 
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15. Asociaţia Biokultúra Covasna cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr.119, Cod fiscal 16714430, reprezentat prin Biró Zoltán, născut la data de 

07.09.1952, în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 119, identificat cu C.I. Seria KV nr. 048683, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

11.10.2001. 
16. Parohia Unitariană Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr.238, Cod fiscal 11115677, reprezentat prin Székely Ioan, născut la data de 

26.12.1952 în comuna Suatu, jud. Cluj, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 238, identificat cu C.I. Seria KV nr. 003305, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

28.07.1999. 
17. Parohia Reformată Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr.373, Cod fiscal 11299936, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data 

de 01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
18. Fundaţia KAPERNAUM cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr.373, Cod fiscal 15474410, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data de 

01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
19. Producţie Prestări şi Comerţ VANESSA SRL cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 223, Cod fiscal RO6158353, reprezentat prin Váncsa 

Lajos, născut la data de 17.12.1956 în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 223, identificat cu C.I. Seria KV nr. 033147, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 01.02.2001. 

20. Asociaţia Social Culturală DALHSTRÖM KÁLMÁN cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr. 239, Cod fiscal 3700120, reprezentat prin Bálinth 

Zoltán, născut la data de 07.06.1978 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085667, eliberată de 
SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 17.02.2003. 

21. Parohia Romano-catolică Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr.453, Cod fiscal 11146886, reprezentat prin Laczkó Vilmos, născut la data 

de 20.07.1963 în comuna Remetea, jud. Harghita, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 6, identificat cu C.I. Seria KV nr. 144187, eliberată de 
SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 27.04.2005. 

22. SC Kincses & Müller SRL cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 559, Cod fiscal 23768793, reprezentat prin Müller János, născut la data de 

22.05.1968 în comuna Bixad, domiciliat în comuna Bixad nr. 559, identificat cu C.I. Seria KV nr. 146077, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 
06.06.2005. 

23. Asociaţia De Tineret Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 558, Cod fiscal 18529668, reprezentat prin Ájgel Ágnes, născută la data de 

06.02.1985 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliată în comuna Bixad nr. 45, identificată cu C.I. Seria KV nr. 097428, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 
de 09.07.2003. 

24. Asociaţia De Tineret KALÁRIS cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 23, Cod fiscal 23729166, reprezentat prin Bakk Csaba, născut la data 

de 27.10.1982 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în sat Zoltan, comuna Ghidfalău, identificat cu C.I. Seria KV nr. 198623, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 
la data de 18.07.2008. 

25. SC TWIN IMPEX SRL cu sediul în sat Angheluş comuna Ghidfalău str. Principală, nr. FN Cod fiscal 6830526, reprezentat prin Váncsa Jenő, născut la 

data de 18.07.1984 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Valea Crişului nr. 454, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065839, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 19.06.2002. 

26. SC AGRO DEPO SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 16858303, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 
de 09.05.2000. 

27. SC MILK PROD SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 18671378, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 
de 09.05.2000. 

28. SC FAVORIT SA cu sediul în comuna Bodoc str. Borviz, nr.330, Cod fiscal 545555, reprezentat prin Kicsi József, născut la data de 29.08.1953 în 

municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Fânului nr. 1, identificat cu C.I. Seria KV nr. 076509, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 
data de 22.10.2002. 

29. SC PRODUCȚIE ȘI COMERCIALĂ TRIO-IMPEX SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr.291A, Cod fiscal 6107414, reprezentat prin 

Nagy Mihály, născut la data de 10.04.1962 în comuna Bodoc, domiciliat în comuna Bodoc nr. 291A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 142630, eliberată de SPCLEP 
Sf. Gheorghe la data de 29.03.2005. 

30. Asociaţia BODOKY HENTER KÁROLY cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 103, Cod fiscal 15300910, reprezentat prin Kozma Csaba, 

născut la data de 25.07.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Crângului nr. 18, identificat cu C.I. Seria KV nr. 000334, 

eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 03.06.1999. 

31. SC CUPTORUL DE AUR – ARANYKEMENCE SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 13A, Cod fiscal RO537404, reprezentat prin 

Zsunkuly Csaba, născut la data de 28.11.1962 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc nr. 195, identificat cu C.I. Seria KV nr. 094199, eliberată 
de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 28.05.2003. 

32. ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI „DR. BEDŐ ALBERT” cu sediul în Sat. Calnic, com. Valea Crişului 

str. Principală, nr. 171, Cod fiscal 22512710, reprezentat prin Popescu Róbert, născut la data de 27.05.1987 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în Sat. Calnic, 
com. Valea Crişului nr. 48, identificat cu C.I. Seria KV nr. 041066, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 07.06.2001. 

33. ARPI-TRANS SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală nr. 281, Cod fiscal 7808624, reprezentat prin Gábor Árpád, născut la data de 

22.08.1971 în comuna Malnaş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 281, identificat cu C.I. Seria KV nr. 150896, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 
13.09.2005. 

34. Parohia Romano-catolică Micfalău cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 252, Cod fiscal 9105051, reprezentat prin Simó Gábor, născut la 

data de 30.10.1959 în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 252, identificat cu C.I. Seria KV nr. 103210, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 17.09.2003. 

35. Asociaţia „Fejér Ákos” cu sediul în comuna Micfalău, Şcoala cu clasele I-VIII „Fejér Ákos”, reprezentat prin Nagy Emeric-Alexandru, născut la data de 

03.01.1977 în municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, domiciliat în comuna Micfalău nr. 235, identificat cu C.I. Seria KV nr. 194438, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 08.04.2008. 

36. SC IMMER SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, B-dul Nicolae Iorga nr. 16, bloc 12/C/17, Cod fiscal 13700081, reprezentat prin Miklós Anna, 

născută la data de 17.02.1976 în municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, domiciliată în municipiul Sf. Gheorghe, Aleea Hărniciei nr. 18, identificată cu C.I. 
Seria KV nr. 056245, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 14.02.2002. 

37. SC VERZOCON SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei, Bloc16, Ap.54, Cod fiscal 15223426, reprezentat prin Veress Zoltán, născut la 
data de 02.09.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 420A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 013655, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 

la data de 15.02.2000. 

38. Parohia Reformată Micfalău, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 407, Cod fiscal 11813467, reprezentat prin Bálint Csongor-Attila, născut 
la data de 02.09.1978 în municipiul Tg. Mureş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 208, identificat cu C.I. Seria KV nr. 163687, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.07.2006. 

39. Asociaţia FANFARA TROMBON 1995, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 298, Cod fiscal 16490944, reprezentat prin Sorbán Miklós, 
născut la data de 11.07.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 10, identificat cu C.I. Seria KV nr. 171655, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.01.2007. 

40. KICSI-FERMA-PROD SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 408, Cod fiscal RO18895090, reprezentat prin Kicsi Csaba, născut la data 
de 16.08.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 156615, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 

data de 26.01.2006. 

41. Fundaţia BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR cu sediul în comuna Belin, str. Principală, nr. 305, Cod fiscal 13787313, reprezentat prin Bartha-Pál Csaba, 
CNP 1710210141038, născut la data de 10.02.1971 în mun. Sfântu Gheorghe, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 211, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

085187, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data de 11.02.2003. 

42. SC EX-FOR SRL cu sediul în Baraolt, str. Industriei, nr. 12, jud. Covasna, Cod fiscal RO12148974, reprezentat prin Komporály Viktor, CNP 
1671206140014, născut la data de 06.12.1967 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 194, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

127991, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.07.2004. 



 13 

43. SC SERVICII EX LIBRIS SRL cu sediul în Baraolt, str. Libertăţii, nr. 44, bl.4, sc. D, ap.10, jud. Covasna, Cod fiscal RO7875143, reprezentat prin 

Derzsi Sámuel, CNP 1601025140018, născut la data de 25.10.1960 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 44, bl. 4D, et. 2, ap. 10, jud. 

Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 054843, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 25.01.2002. 
44. SC DISCOVER SRL cu sediul în Aita Medie, nr. 110, jud. Covasna, Cod fiscal RO19047675, reprezentat prin Gazdag Levente, CNP 1671125080072, 

născut la data de 25.11.1967 în mun. Sfîntu Gheorghe, domiciliat în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), nr. 110, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

014880, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 13.03.2000. 
45. SC VIKA IMPEX SRL cu sediul în Belin, nr. 603, jud. Covasna, Cod fiscal RO10183401, reprezentat prin László Iosif, CNP 1520313141051, născut la 

data de 13.03.1952 în mun. Târgu Secuiesc, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 603, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119943, eliberată de poliţia 

mun. Sfântu Gheorghe la data de 08.04.2004. 
46. SC EUROPAN SRL cu sediul în Filia, str. Kuvaszo, nr. 423, jud. Covasna, Cod fiscal RO23426910, reprezentat prin Fosztó László, CNP 

1791030140011, născut la data de 30.10.1979 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţ), nr. 190, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 112836, 

eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.01.2004. 
47. SOCIETATEA AGRICOLĂ SILV-ALIM cu sediul în Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, jud. Covasna, Cod fiscal RO14089416, reprezentat prin Incze 

Alexandru, CNP 1511115140018, născut la data de 15.11.1951 în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, bl. 2, sc. A, 
et. 1, ap. 6, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 118054, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 19.03.2004. 

48. COMPOSESORATUL DE PĂDURE ȘI PĂȘUNE BĂȚANII MARI cu sediul în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 474, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO13037729, reprezentat prin Bocskor László, CNP 1660404140017, născut la data de 04.04.1966 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), 
nr. 514, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 090637, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.04.2003. 

49. ÁGOSTON ŞTEFAN – CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE cu sediul în sat. Căpeni (oraş Baraolt), nr. 345, jud. Covasna, Cod fiscal 

20691873, reprezentat prin Ágoston Ştefan, CNP 1640127140019, născut la data de 27.01.1964, în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 21, 
bl. 4A, et.3, ap.4, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065465, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 14.06.2002. 

50. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE COM VÂRGHIȘ cu sediul în com. Vârghiş, str. Vârghiş, nr. 18, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO14570460, reprezentat prin Farkas Sándor, CNP 1700521140010, născut la data de 21.05.1970. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 
63A, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 117269, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.03.2004. 

51. ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR „ERDŐVIDÉK” cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 152, jud. Covasna, Cod fiscal 18194082, 

reprezentat prin Kertész György, CNP 1610716140018, născut la data de 16.07.1961. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 36, bl. 8A, 
et.3, ap.16, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037943, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.04.2001. 

52. ASOCIAŢIA CULTURALĂ GAAL MOZES cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 129, jud. Covasna, Cod fiscal 5896565, reprezentat prin 

Demeter László, CNP 1750701140018, născut la data de 01.07.1975. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 46, bl. 1C, et.1., ap.5., jud. 
Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 066685, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 28.06.2002. 

53. ASOCIAŢIA SPEO-TURISTICA ȘI DE PROTECTIA NATURII „LUMEA PIERDUTĂ” cu sediul în oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 27, 

bl. 6B, ap. 5, jud. Covasna, Cod fiscal 10768732, reprezentat prin Dénes Ildikó, CNP 2660923140015, născută la data de 23.09.1966. în oraş Baraolt, domiciliat în 
oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918., nr. 27, bl. 6B, et.2, ap.5, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119438, eliberată  de poliţia oraş Baraolt la data de 

01.04.2004. 

54. ASOCIAŢIA KORMOS cu sediul în Filia, nr. 71, jud. Covasna, Cod fiscal 13815308, reprezentat prin Balázsi Csilla, CNP 2780828140018, născută la 
data de 28.08.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 063503, eliberată de poliţia oraş 

Baraolt la data de 17.05.2002. 

55. ASOCIAŢIA BODVAJ cu sediul în sat. Băţanii Mici, com. Băţani, nr. 221, jud. Covasna, Cod fiscal 16198940, reprezentat prin Benedek Márta, CNP 
2780531140013, născută la data de 31.05.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mici (com. Băţani), nr. 221, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

064383, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 31.05.2002. 

56. ASOCIAŢIA MESSZELATO cu sediul în Tălişoara, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 13914786, reprezentat prin Máté Anikó, CNP 2780918140024, 
născută la data de 18.09.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Tălişoara (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 027296, eliberată 

de poliţia oraş Baraolt la data de 20.10.2000. 

57. ASOCIAŢIA DR. FÁBIÁN LÁSZLÓ cu sediul în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, Cod fiscal 18244075, reprezentat 
prin Antal István, CNP 1550711140010, născut la data de 11.07.1955. în Mun. Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), domiciliat în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 

40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 132126, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.10.2004. 

58. COMISIA COMEMORATIVĂ ȘI FUNDAȚIA BARÓTI SZABÓ DÁVID cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 172/A., jud. Covasna, Cod 

fiscal 8259303, reprezentat prin Dimény Ioan, CNP 1500925140013, născut la data de 25.09.1950. în com. Lemnia (jud. Covasna), domiciliat în oraş Baraolt, str. 

1 Decembrie 1918, nr. 19, bl. 1., et. 1., ap.6., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037426, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 04.04.2001. 

59. ASOCIAŢIA JURTA cu sediul în com. Aita Mare, nr. 349, jud. Covasna, Cod fiscal 16198932, reprezentat prin Fekete Levente, CNP 1630604140028, 
născut la data de 04.06.1963. în sat. Ocland (com. Ocland), jud. Harghita, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr. 349, jud. Covasna, identificat cu C.I. 

Seria KV nr. 168023, eliberată de SPCLEP Baraolt, la data de 23.10.2006. 

60. ASOCIAŢIA INTERMEDIA ERDŐVIDÉK cu sediul în Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 25482070, reprezentat prin Székely Blanka, 
CNP 2640101191345, născută la data de 01.01.1964. în sat. Dopca (com. Hoghiz), jud. Braşov, domiciliat în sat. Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, identificat 

cu C.I. Seria KV nr. 185976, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 21.09.2007. 

 

Anexa nr.2 la Actul constitutiv al ASOCIAŢIEI ”ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET” Privind Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de 

administrare şi de control ale Asociaţiei 
 

1. COMUNA ARCUŞ cu sediul în comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron nr. 237, Cod fiscal 16318699, reprezentat prin Primar Máthé Árpád, CNP 

1670517141030, născut la data de 17.05.1967, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 425, identificat cu C.I. Seria KV nr. 043296, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 13.07.2001, 
2. COMUNA BIXAD cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului, nr. 558, Cod fiscal 16355433, reprezentat prin Primar Bács Márton-Csaba, CNP 

1720210141044, născut la data de 10.02.1972, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bixad, nr. 146, identificat cu C.I. Seria KV nr. 069354, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 25.07.2002, 
3. COMUNA BODOC cu sediul în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 69, Cod fiscal 4404621, reprezentat prin Primar Fodor István, CNP 1650218141044, 

născut la data de 18.02.1965, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 3/4, identificat cu C.I. Seria KV nr. 060517, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 28.03.2002, 

4. COMUNA GHIDFALĂU cu sediul în comuna Ghidfalău, str. Principală nr. 108, Cod fiscal 4201805, reprezentat prin Primar Berde Jozsef, CNP 

1530813141058, născut la data de 13.08.1953, în comuna Ghidfalău, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 153/A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 147796, eliberată 

de SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 13.07.2005, 
5. COMUNA MICFALĂU cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 165, Cod fiscal 16410805, reprezentat prin Primar Nyáguly Vilmos, CNP 

1600502142060, născut la data de 02.05.1960, în comuna Micfalău, domiciliat în comuna Micfalău nr. 314, identificat cu C.I. Seria KV nr. 121118, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 21.04.2004, 
6. COMUNA BĂŢANI cu sediul în comuna Băţani, nr. 474, Cod fiscal 4202177, reprezentat prin Primar Bardocz Csaba, CNP 1620119140012, născut la 

data de 19.01.1962, în oraş Baraolt, domiciliat în satul Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 360, identificat cu C.I. Seria KV nr. 031152, eliberată de Poliţia oraş Baraolt 

la data de 28.12.2000. 
7. COMUNA BRĂDUŢ cu sediul în comuna Brăduţ, nr. 171, Cod fiscal 4404400, reprezentat prin Primar Balázsi Dénes, CNP 1550514140011, născut la 

data de 14.05.1955, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţ), nr. 327, identificat cu C.I. Seria KV nr. 181228, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 
14.06.2007. 

8. COMUNA VÂRGHIŞ cu sediul în comuna Vârghiş, nr. 423, Cod fiscal 4404478, reprezentat prin Primar Ilkei Francisc, CNP 1510331140022, născut la 

data de 31.03.1951, în sat. Vârghiş, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 92, identificat cu C.I. Seria KV nr. 087253, eliberată de Poliţia oraş Baraolt la 
data de 03.03.2003. 

9. COMUNA AITA MARE cu sediul în comuna Aita Mare, nr. 206, Cod fiscal 4201929, reprezentat prin Primar Bihari Edömér, CNP 1770308140019, 
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născut la data de 08.03.1977, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr. 344, identificat cu C.I. Seria KV nr. 036777, eliberată de Poliţia 

oraş Baraolt la data de 23.03.2001. 

10. COMUNA BELIN cu sediul în comuna Belin, nr. 390, Cod fiscal 4404567, reprezentat prin Primar Sikó Imre, CNP 1591127141067, născut la data de 
27.11.1959, în com, Belin, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 557, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085213, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data 

de 11.02.2003. 

11. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, Cod fiscal 4201988, reprezentat 
prin domnul Demeter János, CNP 1610118140011, născut la data de 18.01.1961 în oraşul Baraolt, domiciliat în oraşul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 105, 

identificat cu C.I. Seria KV nr. 181053, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 13.06.2007. 

12. SC INCZENTER SRL cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 13 Cod fiscal 22418994, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 
născută la data de 25.09.1978 în, municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 

13. Asociaţia „Csillagörző” cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 15, Cod fiscal 24433222, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 
născută la data de 25.09.1978 în municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 
14. Biserica Reformată Malnaş Sat cu sediul în comuna Malnaş, sat Malnaş, str. Principală, nr. 170, Cod fiscal 11595745, reprezentat prin Márk László-

Gyula, născut la data de 08.03.0973 în oraşul Covasna, domiciliat în comuna Malnaş, sat Malnaş, nr. 170, identificat cu C.I. Seria KV nr. 122525, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 12.05.2004. 
15. Asociaţia Biokultúra Covasna cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr. 119, Cod fiscal 16714430, reprezentat prin Biró Zoltán, născut la data de 

07.09.1952, în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 119, identificat cu C.I. Seria KV nr. 048683, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

11.10.2001. 
16. Parohia Unitariană Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 238, Cod fiscal 11115677, reprezentat prin Székely Ioan, născut la data de 

26.12.1952 în comuna Suatu, jud. Cluj, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 238, identificat cu C.I. Seria KV nr. 003305, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

28.07.1999. 
17. Parohia Reformată Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 373, Cod fiscal 11299936, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data 

de 01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
18. Fundaţia KAPERNAUM cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 373, Cod fiscal 15474410, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data 

de 01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
19. Producţie Prestări şi Comerţ VANESSA SRL cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 223, Cod fiscal RO6158353, reprezentat prin Váncsa 

Lajos, născut la data de 17.12.1956 în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 223, identificat cu C.I. Seria KV  nr. 033147, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 01.02.2001. 
20. Asociaţia Social Culturală DALHSTRÖM KÁLMÁN cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr. 239, Cod fiscal 3700120, reprezentat prin Bálinth 

Zoltán, născut la data de 07.06.1978 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085667, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 17.02.2003. 
21. Parohia Romano-catolică Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 453, Cod fiscal 11146886, reprezentat prin Laczkó Vilmos, născut la data 

de 20.07.1963 în comuna Remetea, jud. Harghita, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 6, identificat cu C.I. Seria KV nr. 144187, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 27.04.2005. 
22. SC Kincses & Müller SRL cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 559, Cod fiscal 23768793, reprezentat prin Müller János, născut la data de 

22.05.1968 în comuna Bixad, domiciliat în comuna Bixad nr. 559, identificat cu C.I. Seria KV nr. 146077, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

06.06.2005. 
23. Asociaţia De Tineret Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 558, Cod fiscal 18529668, reprezentat prin Ájgel Ágnes, născută la data de 

06.02.1985 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliată în comuna Bixad nr. 45, identificată cu C.I. Seria KV nr. 097428, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.07.2003. 
24. Asociaţia De Tineret KALÁRIS cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 23, Cod fiscal 23729166, reprezentat prin Bakk Csaba, născut la data 

de 27.10.1982 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în sat Zoltan, comuna Ghidfalău, identificat cu C.I. Seria KV nr. 198623, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 

la data de 18.07.2008. 

25. SC TWIN IMPEX SRL cu sediul în sat Angheluş comuna Ghidfalău str. Principală, nr. FN Cod fiscal 6830526, reprezentat prin Váncsa Jenő, născut la 

data de 18.07.1984 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Valea Crişului nr. 454, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065839, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 19.06.2002. 
26. SC AGRO DEPO SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 16858303, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.05.2000. 
27. SC MILK PROD SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 18671378, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.05.2000. 
28. SC FAVORIT SA cu sediul în comuna Bodoc str. Borviz, nr. 330, Cod fiscal 545555, reprezentat prin Kicsi József, născut la data de 29.08.1953 în 

municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Fânului nr. 1, identificat cu C.I. Seria KV nr. 076509, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 

data de 22.10.2002. 
29. SC PRODUCȚIE ȘI COMERCIALĂ TRIO-IMPEX SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 291A, Cod fiscal 6107414, reprezentat prin 

Nagy Mihály, născut la data de 10.04.1962 în comuna Bodoc, domiciliat în comuna Bodoc nr. 291A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 142630, eliberată de SPCLEP 

Sf. Gheorghe la data de 29.03.2005. 
30. Asociaţia BODOKY HENTER KÁROLY cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 103, Cod fiscal 15300910, reprezentat prin Kozma Csaba, 

născut la data de 25.07.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Crângului nr. 18, identificat cu C.I. Seria KV nr. 000334, 

eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 03.06.1999. 
31. SC CUPTORUL DE AUR – ARANYKEMENCE SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 13A, Cod fiscal RO537404, reprezentat prin 

Zsunkuly Csaba, născut la data de 28.11.1962 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc nr. 195, identificat cu C.I. Seria KV nr. 094199, eliberată 
de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 28.05.2003. 

32. ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI „DR.BEDŐ ALBERT” cu sediul în Sat. Calnic, com. Valea Crişului 

str. Principală, nr. 171, Cod fiscal 22512710, reprezentat prin Popescu Róbert, născut la data de 27.05.1987 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în Sat. Calnic, 
com. Valea Crişului nr. 48, identificat cu C.I. Seria KV nr. 041066, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 07.06.2001. 

33. ARPI-TRANS SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală nr. 281, Cod fiscal 7808624, reprezentat prin Gábor Árpád, născut la data de 

22.08.1971 în comuna Malnaş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 281, identificat cu C.I. Seria KV nr. 150896, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 
13.09.2005. 

34. Parohia Romano-catolică Micfalău cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 252, Cod fiscal 9105051, reprezentat prin Simó Gábor, născut la 

data de 30.10.1959 în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 252, identificat cu C.I. Seria KV nr. 103210, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 17.09.2003. 

35. Asociaţia „Fejér Ákos” cu sediul în comuna Micfalău, Şcoala cu clasele I-VIII „Fejér Ákos”, reprezentat prin Nagy Emeric-Alexandru, născut la data de 

03.01.1977 în municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, domiciliat în comuna Micfalău nr. 235, identificat cu C.I. Seria KV nr. 194438, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 08.04.2008. 

36. SC IMMER SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, B-dul Nicolae Iorga nr. 16, bloc 12/C/17, Cod fiscal 13700081, reprezentat prin Miklós Anna, 

născută la data de 17.02.1976 în municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, domiciliată în municipiul Sf. Gheorghe, Aleea Hărniciei  nr. 18, identificată cu C.I. 
Seria KV nr. 056245, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 14.02.2002. 

37. SC VERZOCON SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei, Bloc16, Ap.54, Cod fiscal 15223426, reprezentat prin Veress Zoltán, născut la 
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data de 02.09.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 420A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 013655, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 

la data de 15.02.2000. 

38. Parohia Reformată Micfalău, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 407, Cod fiscal 11813467, reprezentat prin Bálint Csongor-Attila, născut 
la data de 02.09.1978 în municipiul Tg. Mureş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 208, identificat cu C.I. Seria KV nr. 163687, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.07.2006. 

39. Asociaţia FANFARA TROMBON 1995, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 298, Cod fiscal 16490944, reprezentat prin Sorbán Miklós, 
născut la data de 11.07.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 10, identificat cu C.I. Seria KV nr. 171655, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.01.2007. 

40. KICSI-FERMA-PROD SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 408, Cod fiscal RO18895090, reprezentat prin Kicsi Csaba, născut la data 
de 16.08.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 156615, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 

data de 26.01.2006. 

41. Fundaţia BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR cu sediul în comuna Belin, str. Principală, nr. 305, Cod fiscal 13787313, reprezentat prin Bartha-Pál Csaba, 
CNP 1710210141038, născut la data de 10.02.1971 în mun. Sfântu Gheorghe, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 211, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

085187, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data de 11.02.2003. 
42. SC EX-FOR SRL cu sediul în Baraolt, str. Industriei, nr. 12, jud. Covasna, Cod fiscal RO12148974, reprezentat prin Komporály Viktor, CNP 

1671206140014, născut la data de 06.12.1967 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 194, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

127991, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.07.2004. 
43. SC SERVICII EX LIBRIS SRL cu sediul în Baraolt, str. Libertăţii, nr. 44, bl.4, sc. D, ap.10, jud. Covasna, Cod fiscal RO7875143, reprezentat prin 

Derzsi Sámuel, CNP 1601025140018, născut la data de 25.10.1960 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 44, bl. 4D, et. 2, ap. 10, jud. 

Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 054843, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 25.01.2002. 
44. SC DISCOVER SRL cu sediul în Aita Medie, nr. 110, jud. Covasna, Cod fiscal RO19047675, reprezentat prin Gazdag Levente, CNP 1671125080072, 

născut la data de 25.11.1967 în mun. Sfîntu Gheorghe, domiciliat în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), nr. 110, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

014880, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 13.03.2000. 
45. SC VIKA IMPEX SRL cu sediul în Belin, nr. 603, jud. Covasna, Cod fiscal RO10183401, reprezentat prin László Iosif, CNP 1520313141051, născut la 

data de 13.03.1952 în mun. Târgu Secuiesc, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 603, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119943, eliberată de poliţia 

mun. Sfântu Gheorghe la data de 08.04.2004. 
46. SC EUROPAN SRL cu sediul în Filia, str. Kuvaszo, nr. 423, jud. Covasna, Cod fiscal RO23426910, reprezentat prin Fosztó László, CNP 

1791030140011, născut la data de 30.10.1979 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţ), nr. 190, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 112836, 

eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.01.2004. 
47. SOCIETATEA AGRICOLĂ SILV-ALIM cu sediul în Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, jud. Covasna, Cod fiscal RO14089416, reprezentat prin Incze 

Alexandru, CNP 1511115140018, născut la data de 15.11.1951 în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, bl. 2, sc. A, 

et. 1, ap. 6, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 118054, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 19.03.2004. 
48. COMPOSESORATUL DE PĂDURE ȘI PĂȘUNE BĂȚANII MARI cu sediul în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 474, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO13037729, reprezentat prin Bocskor László, CNP 1660404140017, născut la data de 04.04.1966 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), 

nr. 514, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 090637, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.04.2003. 
49. ÁGOSTON ŞTEFAN – CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE cu sediul în sat. Căpeni (oraş Baraolt), nr. 345, jud. Covasna, Cod fiscal 

20691873, reprezentat prin Ágoston Ştefan, CNP 1640127140019, născut la data de 27.01.1964, în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 21, 

bl. 4A, et.3, ap.4, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065465, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 14.06.2002. 
50. ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE ANIMALE COM VÂRGHIȘ cu sediul în com. Vârghiş, str. Vârghiş, nr. 18, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO14570460, reprezentat prin Farkas Sándor, CNP 1700521140010, născut la data de 21.05.1970. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 

63A, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 117269, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.03.2004. 
51. ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR „ERDŐVIDÉK” cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 152, jud. Covasna, Cod fiscal 18194082, 

reprezentat prin Kertész György, CNP 1610716140018, născut la data de 16.07.1961. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 36, bl. 8A, 

et.3, ap.16, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037943, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.04.2001. 
52. ASOCIAŢIA CULTURALĂ GAAL MOZES cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 129, jud. Covasna, Cod fiscal 5896565, reprezentat prin 

Demeter László, CNP 1750701140018, născut la data de 01.07.1975. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 46, bl. 1C, et.1., ap.5., jud. 

Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 066685, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 28.06.2002. 

53. ASOCIAŢIA SPEO-TURISTICA ȘI DE PROTECȚIA NATURII „LUMEA PIERDUTA” cu sediul în oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 27, 

bl. 6B, ap. 5, jud. Covasna, Cod fiscal 10768732, reprezentat prin Dénes Ildikó, CNP 2660923140015, născută la data de 23.09.1966. în oraş Baraolt, domiciliat în 

oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918., nr. 27, bl. 6B, et.2, ap.5, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119438, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 
01.04.2004. 

54. ASOCIAŢIA KORMOS cu sediul în Filia, nr. 71, jud. Covasna, Cod fiscal 13815308, reprezentat prin Balázsi Csilla, CNP 2780828140018, născută la 

data de 28.08.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 063503, eliberată de poliţia oraş 
Baraolt la data de 17.05.2002. 

55. ASOCIAŢIA BODVAJ cu sediul în sat. Băţanii Mici, com. Băţani, nr. 221, jud. Covasna, Cod fiscal 16198940, reprezentat prin Benedek Márta, CNP 

2780531140013, născută la data de 31.05.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mici (com. Băţani), nr. 221, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 
064383, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 31.05.2002. 

56. ASOCIAŢIA MESSZELATO cu sediul în Tălişoara, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 13914786, reprezentat prin Máté Anikó, CNP 2780918140024, 

născută la data de 18.09.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Tălişoara (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 027296, eliberată 
de poliţia oraş Baraolt la data de 20.10.2000. 

57. ASOCIAŢIA DR. FÁBIÁN LÁSZLÓ cu sediul în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, Cod fiscal 18244075, reprezentat 

prin Antal István, CNP 1550711140010, născut la data de 11.07.1955. în Mun. Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), domiciliat în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 
40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 132126, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.10.2004. 

58. COMISIA COMEMORATIVĂ ȘI FUNDAȚIA BARÓTI SZABÓ DÁVID cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 172/A., jud. Covasna, Cod 

fiscal 8259303, reprezentat prin Dimény Ioan, CNP 1500925140013, născut la data de 25.09.1950. în com. Lemnia (jud. Covasna), domiciliat în oraş Baraolt, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 19, bl. 1., et. 1., ap.6., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037426, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 04.04.2001. 

59. ASOCIAŢIA JURTA cu sediul în com. Aita Mare, nr. 349, jud. Covasna, Cod fiscal 16198932, reprezentat prin Fekete Levente, CNP 1630604140028, 
născut la data de 04.06.1963. în sat. Ocland (com. Ocland), jud. Harghita, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr. 349, jud. Covasna, identificat cu C.I. 

Seria KV nr. 168023, eliberată de SPCLEP Baraolt, la data de 23.10.2006. 

60. ASOCIAŢIA INTERMEDIA ERDŐVIDÉK cu sediul în Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 25482070, reprezentat prin Székely Blanka, 
CNP 2640101191345, născută la data de 01.01.1964. în sat. Dopca (com. Hoghiz), jud. Braşov, domiciliat în sat. Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, identificat 

cu C.I. Seria KV nr. 185976, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 21.09.2007. 

 

Anexa nr. 3 la Actul constitutiv al ASOCIAŢIEI ”ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET” privind semnăturile membrilor Asociaţiei 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Reprezentant Semnătura 

1 COMUNA ARCUŞ Máthé Árpád  

2 COMUNA BIXAD Bács Márton-Csaba  

3 COMUNA BODOC Fodor István  

4 COMUNA GHIDFALĂU Berde Jozsef  

5 COMUNA MICFALĂU Nyáguly Vilmos  

6 COMUNA BĂŢANI Bardócz Csaba  

7 COMUNA BRĂDUŢ Balázsi Dénes  
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Nr. 

crt. 
Denumire Reprezentant Semnătura 

8 COMUNA VÂRGHIŞ Ilkei Francisc  

9 COMUNA AITA MARE Bihari Edömér  

10 COMUNA BELIN Sikó Imre  

11 Consiliul Judeţean Covasna Demeter János  

12 SC INCZENTER SRL Incze Réka  

13 Asociaţia „Csillagörző” Incze Réka  

14 Biserica Reformată Malnaş Sat Márk László-Gyula  

15 Asociaţia Biokultúra Covasna Biró Zoltán  

16 Parohia Unitariană Arcuş Székely Ioan  

17 Parohia Reformată Arcuş Makkai Péter-János  

18 Fundaţia KAPERNAUM Makkai Péter-János  

19 Producţie Prestări şi Comerţ VANESSA SRL Váncsa Lajos  

20 Asociaţia Social Culturală DALHSTRÖM KÁLMÁN Bálinth Zoltán  

21 Parohia Romano-catolică Bixad Laczkó Vilmos  

22 SC Kincses & Müller SRL Müller János  

23 Asociaţia De Tineret Bixad Ájgel Ágnes  

24 Asociaţia De Tineret KALÁRIS Bakk Csaba  

25 SC TWIN IMPEX SRL Váncsa Jenő  

26 SC AGRO DEPO SRL Berde Ervin  

27 SC MILK PROD SRL Berde Ervin  

28 SC FAVORIT SA Kicsi József  

29 SC PRODUCȚIE ȘI COMERCIALĂ TRIO-IMPEX SRL Nagy Mihály  

30 Asociaţia BODOKY HENTER KÁROLY Kozma Csaba  

31 SC CUPTORUL DE AUR – ARANYKEMENCE SRL Zsunkuly Csaba  

32 ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI „DR. BEDŐ ALBERT” Popescu Róbert  

33 ARPI-TRANS SRL Gábor Árpád  

34 Parohia Romano-catolică Micfalău Simó Gábor  

35 Asociaţia „Fejér Ákos” Nagy Emeric-Alexandru  

36 SC IMMER SRL Miklós Anna  

37 SC VERZOCON SRL Veress Zoltán  

38 Parohia Reformată Micfalău Bálint Csongor-Attila  

39 Asociaţia FANFARA TROMBON 1995 Sorbán Miklós  

40 KICSI-FERMA-PROD SRL Kicsi Csaba  

41 Fundaţia BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR Bartha-Pál Csaba  

42 SC EX-FOR SRL Komporály Viktor  

43 SC SERVICII EX LIBRIS SRL Derzsi Sámuel  

44 SC DISCOVER SRL Gazdag Levente  

45 SC VIKA IMPEX SRL László Iosif  

46 SC EUROPAN SRL Fosztó László  

47 SOCIETATEA AGRICOLĂ SILV-ALIM Incze Alexandru  

48 COMPOSESORATUL DE PĂDURE ȘI PĂȘUNE BĂȚANII MARI Bocskor László  

49 ÁGOSTON ŞTEFAN – CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE Ágoston Ştefan  

50 ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE ANIMALE COM VÂRGHIȘ Farkas Sándor  

51 ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR „ERDŐVIDÉK” Kertész György  

52 ASOCIAŢIA CULTURALĂ GAAL MOZES Demeter László  

53 ASOCIAŢIA SPEO-TURISTICĂ ȘI DE PROTECȚIA NATURII „LUMEA PIERDUTĂ” Dénes Ildikó  

54 ASOCIAŢIA KORMOS Balázsi Csilla  

55 ASOCIAŢIA BODVAJ Benedek Márta  

56 ASOCIAŢIA MESSZELATO Máté Anikó  

57 ASOCIAŢIA DR. FÁBIÁN LÁSZLÓ Antal István  

58 COMISIA COMEMORATIVĂ ȘI FUNDAȚIA BARÓTI SZABÓ DÁVID Dimény Ioan  

59 ASOCIAŢIA JURTA Fekete Levente  

60 ASOCIAŢIA INTERMEDIA ERDŐVIDÉK Székely Blanka  

 

Anexa nr. 1 la Statutul ASOCIAŢIEI ”ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET” privind membrii Asociaţiei 
 

1. COMUNA ARCUŞ cu sediul în comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron nr. 237, Cod fiscal 16318699, reprezentat prin Primar Máthé Árpád, CNP 

1670517141030, născut la data de 17.05.1967, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 425, identificat cu C.I. Seria KV nr. 043296, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe la data de 13.07.2001, 
2. COMUNA BIXAD cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului, nr. 558, Cod fiscal 16355433, reprezentat prin Primar Bács Márton-Csaba, CNP 

1720210141044, născut la data de 10.02.1972, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bixad, nr. 146, identificat cu C.I. Seria KV nr. 069354, eliberată de 

SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 25.07.2002, 
3. COMUNA BODOC cu sediul în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 69, Cod fiscal 4404621, reprezentat prin Primar Fodor István, CNP 1650218141044, 

născut la data de 18.02.1965, în Sfîntu Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 3/4, identificat cu C.I. Seria KV nr. 060517, eliberată de 
SPCLEP . Sfîntu Gheorghe la data de 28.03.2002, 

4. COMUNA GHIDFALĂU cu sediul în comuna Ghidfalău, str. Principală nr. 108, Cod fiscal 4201805, reprezentat prin Primar Berde Jozsef, CNP 

1530813141058, născut la data de 13.08.1953, în comuna Ghidfalău, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 153/A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 147796, eliberată 
de SPCLEP Sfîntu Gheorghe, la data de 13.07.2005, 

5. COMUNA MICFALĂU cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 165, Cod fiscal 16410805, reprezentat prin Primar Nyáguly Vilmos, CNP 

1600502142060, născut la data de 02.05.1960, în comuna Micfalău, domiciliat în comuna Micfalău nr. 314, identificat cu C.I. Seria KV nr. 121118, eliberată de 
SPCLEP . Sfîntu Gheorghe la data de 21.04.2004, 

6. COMUNA BĂŢANI cu sediul în comuna Băţani, nr. 474, Cod fiscal 4202177, reprezentat prin Primar Bardocz Csaba, CNP 1620119140012, născut la 

data de 19.01.1962, în oraş Baraolt, domiciliat în satul Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 360, identificat cu C.I. Seria KV nr. 031152, eliberată de Poliţia oraş Baraolt 
la data de 28.12.2000. 

7. COMUNA BRĂDUŢ cu sediul în comuna Brăduţ, nr. 171, Cod fiscal 4404400, reprezentat prin Primar Balázsi Dénes, CNP 1550514140011, născut la 

data de 14.05.1955, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţi), nr. 327, identificat cu C.I. Seria KV nr. 181228, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 
14.06.2007. 

8. COMUNA VÂRGHIŞ cu sediul în comuna Vârghiş, nr. 423, Cod fiscal 4404478, reprezentat prin Primar Ilkei Francisc, CNP 1510331140022, născut la 

data de 31.03.1951, în sat. Vârghiş, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 92, identificat cu C.I. Seria KV nr. 087253, eliberată de Poliţia oraş Baraolt la 
data de 03.03.2003. 

9. COMUNA AITA MARE cu sediul în comuna Aita Mare, nr. 206, Cod fiscal 4201929, reprezentat prin Primar Bihari Edömér, CNP 1770308140019, 
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născut la data de 08.03.1977, în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr. 344, identificat cu C.I. Seria KV nr. 036777, eliberată de Poliţia 

oraş Baraolt la data de 23.03.2001. 

10. COMUNA BELIN cu sediul în comuna Belin, nr. 390, Cod fiscal 4404567, reprezentat prin Primar Sikó Imre, CNP 1591127141067, născut la data de 
27.11.1959, în com, Belin, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 557, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085213, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data 

de 11.02.2003. 

11. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, Cod fiscal 4201988, reprezentat 
prin domnul Demeter János, CNP 1610118140011, născut la data de 18.01.1961 în oraşul Baraolt, domiciliat în oraşul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 105, 

identificat cu C.I. Seria KV nr. 181053, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 13.06.2007. 

12. SC INCZENTER SRL cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 13 Cod fiscal 22418994, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 
născută la data de 25.09.1978 în, municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 

13. Asociaţia „Csillagörző” cu sediul în comuna Fotoş, str. Principală, nr. 15, Cod fiscal 24433222, reprezentat prin Incze Réka, CNP 2780925141031, 
născută la data de 25.09.1978 în, municipiul Târgu Secuiesc, domiciliat în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 1, identificată cu C.I. Seria KV nr. 069481, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 26.07.2002. 
14. Biserica Reformată Malnaş Sat cu sediul în comuna Malnaş, sat Malnaş, str. Principală, nr. 170, Cod fiscal 11595745, reprezentat prin Márk László-

Gyula, născut la data de 08.03.0973 în oraşul Covasna, domiciliat în comuna Malnaş, sat Malnaş, nr. 170, identificat cu C.I. Seria KV nr. 122525, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 12.05.2004. 
15. Asociaţia Biokultúra Covasna cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr. 119, Cod fiscal 16714430, reprezentat prin Biró Zoltán, născut la data de 

07.09.1952, în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 119, identificat cu C.I. Seria KV nr. 048683, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

11.10.2001. 
16. Parohia Unitariană Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 238, Cod fiscal 11115677, reprezentat prin Székely Ioan, născut la data de 

26.12.1952 în comuna Suatu, jud. Cluj, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 238, identificat cu C.I. Seria KV nr. 003305, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

28.07.1999. 
17. Parohia Reformată Arcuş cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 373, Cod fiscal 11299936, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data 

de 01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
18. Fundaţia KAPERNAUM cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 373, Cod fiscal 15474410, reprezentat prin Makkai Péter-János, născut la data 

de 01,101971 în oraşul Petroşani, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 373, identificat cu C.I. Seria KV nr. 152211, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

13.10.2005. 
19. Producţie Prestări şi Comerţ VANESSA SRL cu sediul în comuna Arcuş, str. Principală, nr. 223, Cod fiscal RO6158353, reprezentat prin Váncsa 

Lajos, născut la data de 17.12.1956 în comuna Arcuş, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 223, identificat cu C.I. Seria KV nr. 033147, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 01.02.2001. 
20. Asociaţia Social Culturală DALHSTRÖM KÁLMÁN cu sediul în comuna Arcuş str. Principală, nr. 239, Cod fiscal 3700120, reprezentat prin Bálinth 

Zoltán, născut la data de 07.06.1978 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 085667, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 17.02.2003. 
21. Parohia Romano-catolică Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 453, Cod fiscal 11146886, reprezentat prin Laczkó Vilmos, născut la data 

de 20.07.1963 în comuna Remetea, jud. Harghita, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 6, identificat cu C.I. Seria KV nr. 144187, eliberată de 

SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 27.04.2005. 
22. SC Kincses & Müller SRL cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 559, Cod fiscal 23768793, reprezentat prin Müller János, născut la data de 

22.05.1968 în comuna Bixad, domiciliat în comuna Bixad nr. 559, identificat cu C.I. Seria KV nr. 146077, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 

06.06.2005. 
23. Asociaţia De Tineret Bixad cu sediul în comuna Bixad str. Principală, nr. 558, Cod fiscal 18529668, reprezentat prin Ájgel Ágnes, născută la data de 

06.02.1985 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliată în comuna Bixad nr. 45, identificată cu C.I. Seria KV nr. 097428, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.07.2003. 
24. Asociaţia De Tineret KALÁRIS cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 23, Cod fiscal 23729166, reprezentat prin Bakk Csaba, născut la data 

de 27.10.1982 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în sat Zoltan, comuna Ghidfalău, identificat cu C.I. Seria KV nr. 198623, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 

la data de 18.07.2008. 

25. SC TWIN IMPEX SRL cu sediul în sat Angheluş comuna Ghidfalău str. Principală, nr. FN Cod fiscal 6830526, reprezentat prin Váncsa Jenő, născut la 

data de 18.07.1984 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Valea Crişului nr. 454, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065839, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 19.06.2002. 
26. SC AGRO DEPO SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 16858303, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.05.2000. 
27. SC MILK PROD SRL cu sediul în comuna Ghidfalău str. Principală, nr. 153A, Cod fiscal 18671378, reprezentat prin Berde Ervin, născut la data de 

01.05.1980 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Ghidfalău nr. 71, identificat cu C.I. Seria KV nr. 017989, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 

de 09.05.2000. 
28. SC FAVORIT SA cu sediul în comuna Bodoc str. Borviz, nr. 330, Cod fiscal 545555, reprezentat prin Kicsi József, născut la data de 29.08.1953 în 

municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Fânului nr. 1, identificat cu C.I. Seria KV nr. 076509, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 

data de 22.10.2002. 
29. SC PRODUCȚIE ȘI COMERCIALĂ TRIO-IMPEX SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 291A, Cod fiscal 6107414, reprezentat prin 

Nagy Mihály, născut la data de 10.04.1962 în comuna Bodoc, domiciliat în comuna Bodoc nr. 291A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 142630, eliberată de SPCLEP 

Sf. Gheorghe la data de 29.03.2005. 
30. Asociaţia BODOKY HENTER KÁROLY cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 103, Cod fiscal 15300910, reprezentat prin Kozma Csaba, 

născut la data de 25.07.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Crângului nr. 18, identificat cu C.I. Seria KV nr. 000334, 

eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 03.06.1999. 
31. SC CUPTORUL DE AUR – ARANYKEMENCE SRL cu sediul în comuna Bodoc str. Principală, nr. 13A, Cod fiscal RO537404, reprezentat prin 

Zsunkuly Csaba, născut la data de 28.11.1962 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Bodoc nr. 195, identificat cu C.I. Seria KV nr. 094199, eliberată 
de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 28.05.2003. 

32. ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI „DR.BEDŐ ALBERT” cu sediul în Sat. Calnic, com. Valea Crişului 

str. Principală, nr. 171, Cod fiscal 22512710, reprezentat prin Popescu Róbert, născut la data de 27.05.1987 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în Sat. Calnic, 
com. Valea Crişului nr. 48, identificat cu C.I. Seria KV nr. 041066, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 07.06.2001. 

33. ARPI-TRANS SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală nr. 281, Cod fiscal 7808624, reprezentat prin Gábor Árpád, născut la data de 

22.08.1971 în comuna Malnaş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 281, identificat cu C.I. Seria KV nr. 150896, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 
13.09.2005. 

34. Parohia Romano-catolică Micfalău cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 252, Cod fiscal 9105051, reprezentat prin Simó Gábor, născut la 

data de 30.10.1959 în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 252, identificat cu C.I. Seria KV nr. 103210, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 17.09.2003. 

35. Asociaţia „Fejér Ákos” cu sediul în comuna Micfalău, Şcoala cu clasele I-VIII „Fejér Ákos”, reprezentat prin Nagy Emeric-Alexandru, născut la data de 

03.01.1977 în municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, domiciliat în comuna Micfalău nr. 235, identificat cu C.I. Seria KV nr. 194438, eliberată de SPCLEP Sf. 
Gheorghe la data de 08.04.2008. 

36. SC IMMER SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, B-dul Nicolae Iorga nr. 16, bloc 12/C/17, Cod fiscal 13700081, reprezentat prin Miklós Anna, 

născută la data de 17.02.1976 în municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, domiciliată în municipiul Sf. Gheorghe, Aleea Hărniciei nr. 18, identificată cu C.I. 
Seria KV nr. 056245, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 14.02.2002. 

37. SC VERZOCON SRL cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei, Bloc16, Ap.54, Cod fiscal 15223426, reprezentat prin Veress Zoltán, născut la 
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data de 02.09.1975 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Arcuş, nr. 420A, identificat cu C.I. Seria KV nr. 013655, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe 

la data de 15.02.2000. 

38. Parohia Reformată Micfalău, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 407, Cod fiscal 11813467, reprezentat prin Bálint Csongor-Attila, născut 
la data de 02.09.1978 în municipiul Tg. Mureş, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 208, identificat cu C.I. Seria KV nr. 163687, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.07.2006. 

39. Asociaţia FANFARA TROMBON 1995, cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 298, Cod fiscal 16490944, reprezentat prin Sorbán Miklós, 
născut la data de 11.07.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 10, identificat cu C.I. Seria KV nr. 171655, eliberată de SPCLEP Sf. 

Gheorghe la data de 17.01.2007. 

40. KICSI-FERMA-PROD SRL cu sediul în comuna Micfalău, str. Principală, nr. 408, Cod fiscal RO18895090, reprezentat prin Kicsi Csaba, născut la data 
de 16.08.1974 în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în comuna Micfalău, nr. 392, identificat cu C.I. Seria KV nr. 156615, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la 

data de 26.01.2006. 

41. Fundaţia BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR cu sediul în comuna Belin, str. Principală, nr. 305, Cod fiscal 13787313, reprezentat prin Bartha-Pál Csaba, 
CNP 1710210141038, născut la data de 10.02.1971 în mun. Sfântu Gheorghe, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 211, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

085187, eliberată de poliţia mun. Sfântu Gheorghe la data de 11.02.2003. 
42. SC EX-FOR SRL cu sediul în Baraolt, str. Industriei, nr. 12, jud. Covasna, Cod fiscal RO12148974, reprezentat prin Komporály Viktor, CNP 

1671206140014, născut la data de 06.12.1967 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 194, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

127991, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.07.2004. 
43. SC SERVICII EX LIBRIS SRL cu sediul în Baraolt, str. Libertăţii, nr. 44, bl.4, sc. D, ap.10, jud. Covasna, Cod fiscal RO7875143, reprezentat prin 

Derzsi Sámuel, CNP 1601025140018, născut la data de 25.10.1960 în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 44, bl. 4D, et. 2, ap. 10, jud. 

Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 054843, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 25.01.2002. 
44. SC DISCOVER SRL cu sediul în Aita Medie, nr. 110, jud. Covasna, Cod fiscal RO19047675, reprezentat prin Gazdag Levente, CNP 1671125080072, 

născut la data de 25.11.1967 în mun. Sfîntu Gheorghe, domiciliat în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), nr. 110, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 

014880, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 13.03.2000. 
45. SC VIKA IMPEX SRL cu sediul în Belin, nr. 603, jud. Covasna, Cod fiscal RO10183401, reprezentat prin László Iosif, CNP 1520313141051, născut la 

data de 13.03.1952 în mun. Târgu Secuiesc, domiciliat în sat. Belin (com. Belin), nr. 603, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119943, eliberată de poliţia 

mun. Sfântu Gheorghe la data de 08.04.2004. 
46. SC EUROPAN SRL cu sediul în Filia, str. Kuvaszo, nr. 423, jud. Covasna, Cod fiscal RO23426910, reprezentat prin Fosztó László, CNP 

1791030140011, născut la data de 30.10.1979 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţ), nr. 190, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 112836, 

eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 29.01.2004. 
47. SOCIETATEA AGRICOLĂ SILV-ALIM cu sediul în Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, jud. Covasna, Cod fiscal RO14089416, reprezentat prin Incze 

Alexandru, CNP 1511115140018, născut la data de 15.11.1951 în sat. Aita Medie (com. Aita Mare), domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 28, bl. 2, sc. A, 

et. 1, ap. 6, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 118054, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 19.03.2004. 
48. COMPOSESORATUL DE PĂDURE ȘI PĂȘUNE BĂȚANII MARI cu sediul în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), nr. 474, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO13037729, reprezentat prin Bocskor László, CNP 1660404140017, născut la data de 04.04.1966 în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mari (com. Băţani), 

nr. 514, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 090637, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.04.2003. 
49. ÁGOSTON ŞTEFAN – CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE cu sediul în sat. Căpeni (oraş Baraolt), nr. 345, jud. Covasna, Cod fiscal 

20691873, reprezentat prin Ágoston Ştefan, CNP 1640127140019, născut la data de 27.01.1964, în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, P-ţa. Libertăţii, nr. 21, 

bl. 4A, et.3, ap.4, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 065465, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 14.06.2002. 
50. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE COM VÂRGHIȘ cu sediul în com. Vârghiş, str. Vârghiş, nr. 18, jud. Covasna, Cod fiscal 

RO14570460, reprezentat prin Farkas Sándor, CNP 1700521140010, născut la data de 21.05.1970. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Vârghiş (com. Vârghiş), nr. 

63A, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 117269, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.03.2004. 
51. ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR „ERDŐVIDÉK” cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 152, jud. Covasna, Cod fiscal 18194082, 

reprezentat prin Kertész György, CNP 1610716140018, născut la data de 16.07.1961. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 36, bl. 8A, 

et.3, ap.16, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037943, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 12.04.2001. 
52. ASOCIAŢIA CULTURALĂ GAAL MOZES cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 129, jud. Covasna, Cod fiscal 5896565, reprezentat prin 

Demeter László, CNP 1750701140018, născut la data de 01.07.1975. în oraş Baraolt, domiciliat în oraş Baraolt, cal. Trandafirilor, nr. 46, bl. 1C, et.1., ap.5., jud. 

Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 066685, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 28.06.2002. 

53. ASOCIAŢIA SPEO-TURISTICĂ ȘI DE PROTECȚIA NATURII „LUMEA PIERDUTĂ” cu sediul în oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 27, 

bl. 6B, ap. 5, jud. Covasna, Cod fiscal 10768732, reprezentat prin Dénes Ildikó, CNP 2660923140015, născută la data de 23.09.1966. în oraş Baraolt, domiciliat în 

oraş Baraolt, str. 1 Decembrie 1918., nr. 27, bl. 6B, et.2, ap.5, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 119438, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 
01.04.2004. 

54. ASOCIAŢIA KORMOS cu sediul în Filia, nr. 71, jud. Covasna, Cod fiscal 13815308, reprezentat prin Balázsi Csilla, CNP 2780828140018, născută la 

data de 28.08.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Filia (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 063503, eliberată de poliţia oraş 
Baraolt la data de 17.05.2002. 

55. ASOCIAŢIA BODVAJ cu sediul în sat. Băţanii Mici, com. Băţani, nr. 221, jud. Covasna, Cod fiscal 16198940, reprezentat prin Benedek Márta, CNP 

2780531140013, născută la data de 31.05.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Băţanii Mici (com. Băţani), nr. 221, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 
064383, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 31.05.2002. 

56. ASOCIAŢIA MESSZELATO cu sediul în Tălişoara, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 13914786, reprezentat prin Máté Anikó, CNP 2780918140024, 

născută la data de 18.09.1978. în oraş Baraolt, domiciliat în sat. Tălişoara (com. Brăduţi), nr. 327, jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 027296, eliberată 
de poliţia oraş Baraolt la data de 20.10.2000. 

57. ASOCIAŢIA DR. FÁBIÁN LÁSZLÓ cu sediul în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, Cod fiscal 18244075, reprezentat 

prin Antal István, CNP 1550711140010, născut la data de 11.07.1955. în Mun. Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), domiciliat în oraş Baraolt, Cal. Trandafirilor, nr. 
40, bl. 1A, ap.2., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 132126, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 08.10.2004. 

58. COMISIA COMEMORATIVĂ ȘI FUNDAȚIA BARÓTI SZABÓ DÁVID cu sediul în oraş Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 172/A., jud. Covasna, Cod 

fiscal 8259303, reprezentat prin Dimény Ioan, CNP 1500925140013, născut la data de 25.09.1950. în com. Lemnia (jud. Covasna), domiciliat în oraş Baraolt, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 19, bl. 1., et. 1., ap.6., jud. Covasna, identificat cu C.I. Seria KV nr. 037426, eliberată de poliţia oraş Baraolt la data de 04.04.2001. 

59. ASOCIAŢIA JURTA cu sediul în com. Aita Mare, nr. 349, jud. Covasna, Cod fiscal 16198932, reprezentat prin Fekete Levente, CNP 1630604140028, 
născut la data de 04.06.1963. în sat. Ocland (com. Ocland), jud. Harghita, domiciliat în sat. Aita Mare (com. Aita Mare), nr. 349, jud. Covasna, identificat cu C.I. 

Seria KV nr. 168023, eliberată de SPCLEP Baraolt, la data de 23.10.2006. 

60. ASOCIAŢIA INTERMEDIA ERDŐVIDÉK cu sediul în Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, Cod fiscal 25482070, reprezentat prin Székely Blanka, 
CNP 2640101191345, născută la data de 01.01.1964. în sat. Dopca (com. Hoghiz), jud. Braşov, domiciliat în sat. Racoşul de Sus, nr. 216, jud. Covasna, identificat 

cu C.I. Seria KV nr. 185976, eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 21.09.2007. 

 

Anexa nr. 2 la Statutul ASOCIAŢIEI ”ALUTUS RÉGIÓ EGYESÜLET” privind semnăturile membrilor Asociaţiei 
 

Nr. 

crt. 
Denumire Reprezentant Semnătura 

1 COMUNA ARCUŞ Máthé Árpád  

2 COMUNA BIXAD Bács Márton-Csaba  

3 COMUNA BODOC Fodor István  

4 COMUNA GHIDFALĂU Berde Jozsef  

5 COMUNA MICFALĂU Nyáguly Vilmos  

6 COMUNA BĂŢANI Bardócz Csaba  

7 COMUNA BRĂDUŢ Balázsi Dénes  
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Nr. 

crt. 
Denumire Reprezentant Semnătura 

8 COMUNA VÂRGHIŞ Ilkei Francisc  

9 COMUNA AITA MARE Bihari Edömér  

10 COMUNA BELIN Sikó Imre  

11 Consiliul Judeţean Covasna Demeter János  

12 SC INCZENTER SRL Incze Réka  

13 Asociaţia „Csillagörző” Incze Réka  

14 Biserica Reformată Malnaş Sat Márk László-Gyula  

15 Asociaţia Biokultúra Covasna Biró Zoltán  

16 Parohia Unitariană Arcuş Székely Ioan  

17 Parohia Reformată Arcuş Makkai Péter-János  

18 Fundaţia KAPERNAUM Makkai Péter-János  

19 Producţie Prestări şi Comerţ VANESSA SRL Váncsa Lajos  

20 Asociaţia Social Culturală DALHSTRÖM KÁLMÁN Bálinth Zoltán  

21 Parohia Romano-catolică Bixad Laczkó Vilmos  

22 SC Kincses & Müller SRL Müller János  

23 Asociaţia De Tineret Bixad Ájgel Ágnes  

24 Asociaţia De Tineret KALÁRIS Bakk Csaba  

25 SC TWIN IMPEX SRL Váncsa Jenő  

26 SC AGRO DEPO SRL Berde Ervin  

27 SC MILK PROD SRL Berde Ervin  

28 SC FAVORIT SA Kicsi József  

29 SC PRODUCȚIE ȘI COMERCIALĂ TRIO-IMPEX SRL Nagy Mihály  

30 Asociaţia BODOKY HENTER KÁROLY Kozma Csaba  

31 SC CUPTORUL DE AUR – ARANYKEMENCE SRL Zsunkuly Csaba  

32 ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI „DR.BEDŐ ALBERT” Popescu Róbert  

33 ARPI-TRANS SRL Gábor Árpád  

34 Parohia Romano-catolică Micfalău Simó Gábor  

35 Asociaţia „Fejér Ákos” Nagy Emeric-Alexandru  

36 SC IMMER SRL Miklós Anna  

37 SC VERZOCON SRL Veress Zoltán  

38 Parohia Reformată Micfalău Bálint Csongor-Attila  

39 Asociaţia FANFARA TROMBON 1995 Sorbán Miklós  

40 KICSI-FERMA-PROD SRL Kicsi Csaba  

41 Fundaţia BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR Bartha-Pál Csaba  

42 SC EX-FOR SRL Komporály Viktor  

43 SC SERVICII EX LIBRIS SRL Derzsi Sámuel  

44 SC DISCOVER SRL Gazdag Levente  

45 SC VIKA IMPEX SRL László Iosif  

46 SC EUROPAN SRL Fosztó László  

47 SOCIETATEA AGRICOLĂ SILV-ALIM Incze Alexandru  

48 COMPOSESORATUL DE PADURE SI PASUNE BATANII MARI Bocskor László  

49 ÁGOSTON ŞTEFAN – CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE Ágoston Ştefan  

50 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE COM VÂRGHIȘ Farkas Sándor  

51 ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR „ERDŐVIDÉK” Kertész György  

52 ASOCIAŢIA CULTURALĂ GAAL MOZES Demeter László  

53 ASOCIAŢIA SPEO-TURISTICĂ ȘI DE PROTECȚIA NATURII „LUMEA PIERDUTĂ” Dénes Ildikó  

54 ASOCIAŢIA KORMOS Balázsi Csilla  

55 ASOCIAŢIA BODVAJ Benedek Márta  

56 ASOCIAŢIA MESSZELATO Máté Anikó  

57 ASOCIAŢIA DR. FÁBIÁN LÁSZLÓ Antal István  

58 COMISIA COMEMORATIVĂ ȘI FUNDAȚIA BARÓTI SZABÓ DÁVID Dimény Ioan  

59 ASOCIAŢIA JURTA Fekete Levente  

60 ASOCIAŢIA INTERMEDIA ERDŐVIDÉK Székely Blanka  

 

HOTĂRÂREA Nr. 97/2009  

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 23 septembrie 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, Actul 

adițional nr. 1 la Convenția de finanțare nr. 20/10.03.2009-PIN 

1/03/CV, încheiate între Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna, adresa Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna nr. 

20080/17.09.2009, 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 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. AB2 și 2
AB1

, 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 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 



 20 

Anexa nr. AB2 la Hotărârea nr. 97/2009 
 

DETALIEREA 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. 

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 41,00      41,00    

36 

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+20.27+20.30) 

20 41,00      41,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 25,00      25,00    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 25,00      25,00    

66 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 1,00      1,00    

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 și servicii 20.30.30 15,00      15,00    

189 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 -41,00      -41,00    

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 -41,00      -41,00    

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 -41,00      -41,00    

192 Construcții 71.01.01 -271,00      -271,00    

195 Alte active fixe 71.01.30 230,00      230,00    
 

Anexa nr. 2AB1 la Hotărârea 97/2009 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 

cu finanţare din alte venituri evidenţiate din afara bugetului – septembrie (mii lei) 
 

Denumire 
Program 

iniţial 
Influenţe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 2,738.00 41.00 2,697.00 

A) Investiţii în continuare       

B) Investiţii noi       

C) Alte cheltuieli de investiţii 2,738.00 41.00 2,697.00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 2,738.00 41.00 2,697.00 

5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială  2,738.00 41.00 2,697.00 

Paragraf 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 2,738.00 41.00 2,697.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 2,738.00 41.00 2,697.00 

Programul de interes naţional în protecţia drepturilor copilului 2,738.00 41.00 2,697.00 

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

- Închiderea Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 1,200.00 41.00 1,159.00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 98/2009 

privind abrogarea poziției nr. 25 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2009 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi 

de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult 

din bugetul Consiliului Județean Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind abrogarea 

poziției nr. 25 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 42/2009 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de 

recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul 

Consiliului Județean Covasna văzând Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică și 

Direcției Economice, luând în considerare: avizele comisiilor de 

specialitate, adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nr. 

4861/26.05.2009, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 4813/27.05.2009, Cererea 

de chemare în judecată formulată de Instituţia Prefectului 

Judeţului Covasna împotriva Consiliului Judeţean Covasna, care 

formează obiectul Dosarului nr. 1644/119/2009 a Tribunalului 

Covasna precum şi Citaţia emisă pentru data de 09 octombrie 

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 și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Se abrogă poziția nr. 25 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2009 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi 

educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar 

acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 99/2009 

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 23 septembrie 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. 36 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 

1661bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub 

forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, 

Contractul de sponsorizare nr. 18550/21.08.2009 încheiat între 

S.C. Compact S.R.L. Sf. Gheorghe și Direcția Generală de 
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Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Contractul de 

sponsorizare nr. 18549/21.08.2009 încheiat între S.C. Lucifer 

S.R.L. Sf. Gheorghe și Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna, Contractul de sponsorizare nr. 

18705/26.08.2009 încheiat între S.C. Construcții Conico S.R.L. 

Sf. Gheorghe și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, Contractul de sponsorizare nr. 

19002/02.09.2009 încheiat între S.C. Consic S.A. Sf. Gheorghe 

și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările 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 anexelor nr. 1F, 1/1b, 1/2e, 1/21c și 2
2
, 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 și instituțiile vizate. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

Anexa nr. 1F la Hotărârea nr. 99/2009 

BUGETUL LOCAL (mii lei) 

Județul Covasna 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2+18+88+94+101+141) 00.01 1,55     1,55    

2 I. VENITURI CURENTE (rd.3+52) 00.02 1,55     1,55    

52 C. VENITURI NEFISCALE (rd.53+63) 29.00.02 1,55     1,55    

63 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.64+72+75+80+85) 33.00.02 1,55     1,55    

85 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.86+87) 37.02 1,55     1,55    

86 Donații și sponsorizări 37.02.01 1,55     1,55    

152 TOTAL CHELTUIELI (rd.154+178+189+249+270) 49.02 1,55     1,55    

155 Autorități publice și acțiuni externe (rd.157) 51.02 125,00     125,00    

157 Autorități executive și legislative (rd.158) 51.02.01 125,00     125,00    

158 Autorități executive 51.02.01.03 125,00     125,00    

159 Alte servicii publice generale (rd.161+162+163+164+165) 54.02 -125,00     -125,00    

161 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 -125,00     -125,00    

189 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.190+207+216+ 

235) 
63.02 1,55     1,55    

235 Asigurări și asistență socială (rd.237+238+240+241+242+243+244+247) 68.02 1,55     1,55    

240 Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06 1,55     1,55    

 

Anexa nr. 1/1b la Hotărârea nr. 99/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni 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. 

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

125,00      125,00    

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 50,00      50,00    

36 

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+20.27+20.30) 

20 50,00      50,00    

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 50,00      50,00    

92 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 50,00      50,00    

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

190 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 75,00      75,00    

191 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 75,00      75,00    

193 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 75,00      75,00    

 

Anexa nr. 1/2e la Hotărârea nr. 99/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

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

-125,00      -125,00    

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 -125,00      -125,00    

112 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 -125,00      -125,00    

113 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -125,00      -125,00    
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Anexa nr. 1/21c la Hotărârea nr. 99/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

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

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul 68.02.06 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) 
 

1,55      1,55    

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

36 

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+20.27+20.30) 

20 1,55      1,55    

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 1,55      1,55    

92 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 1,55      1,55    

 

Anexa nr. 22 la Hotărârea nr. 99/2009 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2009 (mii lei) 

cu finanţare din bugetul local - Listă actualizată - luna septembrie 
 

Denumire 
Program 

iniţial 
Influenţe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 510.00 75.00 585.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 510.00 75.00 585.00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 510.00 75.00 585.00 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 475.00 75.00 550.00 

Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive 475.00 75.00 550.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 475.00 75.00 550.00 

autoturism 125.00   125.00 

sistem digital de conferinţă cu traducere simultană cu votare 250.00   250.00 

copiator 0.00 0.00 0.00 

cameră foto digitală 6.00   6.00 

calculatoare 17.48 0.00 17.48 

laptop 38.10 0.00 38.10 

scanner 8.33   8.33 

cameră video 7.14   7.14 

licenţe Mapsys 4.28   4.28 

licenţe AutocadLT 7.14   7.14 

MS Office SB cu Multi Language pack 7.14   7.14 

imprimantă de reţea 4.39   4.39 

cazan de încălzire   75.00 75.00 

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   4.00 

licențe Antivirus Nod 32 3.00   3.00 

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   18.00 

Sistem de securitate cu funcţii de supraveghere video şi controlul accesului 10.00   10.00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 100/2009 

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 pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 

infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe 

anul 2010 şi a estimărilor pentru anii 2011-2013  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive al 

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 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării 

proiectelor de buget pe anul 2010 şi a estimărilor pentru anii 

2011-2013, văzând Raportul Direcţiei Economice, având în 

vedere: art. 33 şi 37 din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adresa 

Ministerului Finanţelor Publice nr. 282998/07.09.2009, Legea 

bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009,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 și 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 pe anul 

2010 şi estimările pentru anii 2011-2013, conform anexei nr. 1.  

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 pe anul 2010 şi 

estimările pentru anii 2011-2013, conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 100/2009 

SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013 (mii lei) 

 

Nr. 

crt. 
Unitate administrativ-teritorială An 2010 

Estimări 

2011 2012 2013 

1 SFÎNTU GHEORGHE 780 808 837 858 

2 TÎRGU SECUIESC 168 174 181 185 

3 COVASNA 155 161 167 171 

4 BARAOLT 142 147 152 156 

5 ÎNTORSURA BUZĂULUI 142 147 153 156 

6 AITA MARE 104 108 111 114 

7 BĂŢANI 168 174 180 185 

8 BELIN 234 242 250 256 

9 BODOC 234 242 250 256 

10 BOROŞNEU MARE 78 80 83 85 

11 BRATEŞ 104 108 111 114 

12 BRĂDUŢ 181 188 194 199 

13 BREŢCU 208 215 222 228 

14 CĂTĂLINA 130 135 139 143 

15 CERNAT 195 201 208 213 

16 CHICHIŞ 117 121 125 128 

17 DOBÂRLĂU 91 94 97 99 

18 GHELINŢA 181 188 194 199 

19 GHIDFALĂU 130 135 139 143 

20 HĂGHIG 91 94 97 99 

21 ILIENI 130 135 139 143 

22 LEMNIA 117 121 125 128 

23 MALNAȘ 234 242 250 256 

24 MOACȘA 130 135 139 143 

25 OJDULA 168 174 180 185 

26 OZUN 234 242 250 256 

27 POIAN 117 121 125 128 

28 RECI 142 147 152 156 

29 SÂNZIENI 155 161 166 170 

30 TURIA 117 121 125 128 

31 VALEA CRIŞULUI 117 121 125 128 

32 VÂLCELE 233 241 249 255 

33 VÂRGHIȘ 91 94 97 99 

34 ZAGON 195 201 208 213 

35 ZĂBALA 91 94 97 99 

36 COMANDĂU 91 94 97 99 

37 BARCANI 117 121 125 128 

38 SITA BUZĂULUI 130 135 139 143 

39 VALEA MARE 91 94 97 99 

40 MERENI 130 135 139 143 

41 ARCUŞ 91 94 97 99 

42 BIXAD 130 135 139 143 

43 DALNIC 117 121 125 128 

44 MICFALĂU 117 121 125 128 

45 ESTELNIC 155 161 166 170 

TOTAL 7073 7323 7566 7754 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 100/2009 

SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013 (mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Unitate administrativ-teritorială An 2010 

Estimări 

2011 2012 2013 

1 SFÎNTU GHEORGHE 760 775 799 819 

2 TÎRGU SECUIESC 170 166 172 177 

3 COVASNA 152 153 159 164 

4 BARAOLT 140 142 146 150 

5 ÎNTORSURA BUZĂULUI 140 142 146 150 

6 AITA MARE 101 103 105 109 

7 BĂŢANI 164 167 172 177 

8 BELIN 227 231 237 246 

9 BODOC 227 231 237 245 

10 BOROŞNEU MARE 76 77 79 82 

11 BRATEŞ 101 103 105 109 

12 BRĂDUŢ 179 180 185 191 

13 BREŢCU 202 206 211 218 

14 CĂTĂLINA 126 128 131 136 

15 CERNAT 189 193 198 204 

16 CHICHIŞ 113 116 118 122 

17 DOBÂRLĂU 88 90 92 95 

18 GHELINŢA 177 180 185 191 

19 GHIDFALĂU 126 128 131 136 

20 HĂGHIG 88 90 92 96 

21 ILIENI 126 128 131 136 

22 LEMNIA 113 116 118 122 
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Nr. 

crt. 
Unitate administrativ-teritorială An 2010 

Estimări 

2011 2012 2013 

23 MALNAȘ 227 231 237 245 

24 MOACȘA 126 128 131 136 

25 OJDULA 164 167 172 177 

26 OZUN 227 231 237 245 

27 POIAN 113 116 118 122 

28 RECI 140 142 146 150 

29 SÂNZIENI 152 155 159 164 

30 TURIA 113 116 118 122 

31 VALEA CRIŞULUI 113 116 118 122 

32 VÂLCELE 228 232 238 246 

33 VÂRGHIS 88 90 92 96 

34 ZAGON 189 193 198 204 

35 ZĂBALA 88 90 92 95 

36 COMANDĂU 88 90 92 95 

37 BARCANI 113 116 118 122 

38 SITA BUZĂULUI 126 128 131 136 

39 VALEA MARE 88 90 92 95 

40 MERENI 126 128 131 136 

41 ARCUŞ 88 90 92 95 

42 BIXAD 126 128 131 136 

43 DALNIC 113 116 118 123 

44 MICFALĂU 113 116 118 122 

45 ESTELNIC 152 155 159 164 

TOTAL 6886 7009 7187 7423 

 

HOTĂRÂREA Nr. 101/2009 

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 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 

Covasna, eliberate în luna august 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. 1-6, 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 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-6-Avizele Unice emise de către Comisia Tehnică de 

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

la Hotărârea nr. 101/2009 se pot studia la Compartimentul administraţie 
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 102/2009 

privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna, Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 

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

temeiul prevederilor art. 97 alineatul (1) din Legea administraţiei 

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

completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se reorganizează Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului și de urbanism de pe lângă a Consiliului Judeţean 

Covasna, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare 

tehnică şi consultanţă, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. 

Art.2. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, reorganizat potrivit art. 1, fundamentează din punct de 

vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul 

autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile 

de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile 

de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor 

existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare 

a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism de 

pe lângă Consiliul judeţean Covasna, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredinţează Direcţia de dezvoltare a teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna, şi membrii Comisiei prevăzuţi în anexa nr. 1. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2002 

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul 
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Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare, precum şi orice 

dispoziţii contrare. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 102/2009 

COMPONENŢA 

Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna 
 

Preşedinte: Tamás Sándor-preşedintele Cons. Jud. Covasna 

Vicepreşedinte: Demeter János-vicepreşedinte Cons. Jud. Covasna 
Secretar: Bíró Dónát-arhitect șef Cons. Jud. Covasna 

Membrii: Tóth Birtan Csaba-preşedinte Comisia nr. III al Cons. Jud. Covasna 

Zărnescu Gheorghe-secretar Comisia nr. III al Cons. Jud. Covasna 
Bartha Sándor-membru Comisia nr. III al Cons. Jud. Covasna 

Bándi Imre-membru Comisia nr. III al Cons. Jud. Covasna 

Ambrus József-membru Comisia nr. III al Cons. Jud. Covasna 
Király Sándor-referent de specialitate D.D.T. 

Riti Oliver Raul-sef serviciu Urbanism şi G.I.S. 

Föcze Irén-referent de specialitate Urbanism şi G.I.S. 
Ferencz Lajos-director executiv Dir. Economică 

George Cătălin Morar (Ileana Luminiţa Cornea)-director coordonator Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Ursache Felician-director-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna 
Kádár Zoltán-ROMTELECOM Covasna 

Gherman Alina-medic specialist igienă Direcţia de Sănătate Publică Jud. Covasna 

Marin Nicolae Gheorghe – director Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene 
Nistor Neculai-inspector Secţia Drumuri Naţionale 

Hlavathy Izabella Etelka (Asztalos István)-consilier Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Jud. Covasna 

Stoenescu Silviu-comisar şef de poliţie-Insp. de Poliţie Jud. Covasna 
Gheorghiu Aurel (Kovács Ödön, Grubisics Elisabeta)-director Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna 

Cărnaru Radu-ing. şef. SC ”ELECTRICA” SA-SDFEE Sf. Gheorghe 

Constantin Neagu-şef sector Sf. Gheorghe DISTRIGAZ-Dir. Reg. Nord de Distribuţie 
Sonea Costică (Ilyés Rudolf)-I.S.U. „Mihai Viteazul” al jud. Covasna 

Pandele Dan-şef inspecţie, Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Covasna. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 102/2009 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 
 

Cap. I. Baza legală 

Legea nr. 350/2001 actualizată – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
Art.1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism se constituie ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, 

în scopul îmbunătăţirii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedintelui consiliului judeţean (conform art. 37 alin. (1) din Legea nr. 

350/2001 actualizată) numită în continuare C.T.A.T.U. 
Art.2. C.T.A.T.U. se compune din 25 de membri, componenţa acesteia fiind stabilită în Anexa nr. 1, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, conform 

art. 37 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 actualizată, şi este formată din specialişti în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor şi din reprezentanţi 

ai instituţiilor publice, unităţilor economice şi ai unităţilor teritoriale cu care administraţia publică colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism. 

Art.3. (1) Constituirea şi actualizarea componenţei C.T.A.T.U. se face prin hotărârea Consiliului judeţean, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean. 

(2) Regulamentul de funcţionare al C.T.A.T.U. poate fi modificat prin hotărârea consiliului judeţean la propunerea majorităţii membrilor, respectiv poate fi 
revizuit şi /sau actualizat în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 

Cap. II. Atribuţii 

Art.4. C.T.A.T.U. analizează şi avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de 
fundamentare sau cercetările prealabile. 

Art.5. C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru 

documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite 
prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

Art.6. Analizează şi avizează din punct de vedere tehnic soluţiile cele mai optime propuse în planurile de amenajare a teritoriului interorăşeneşti şi 

intercomunale, planurile de amenajare a teritoriului municipale, orăşeneşti şi comunale, planurile urbanistice generale definitive şi preliminar al municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi satelor, a staţiunilor balneo-climaterice şi turistice, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu pentru investiţii din 

competenţa de aprobare a Guvernului, a altor organe a administraţiei centrale de stat şi cele care se amplasează în zone protejate, în baza avizelor emise de forurile 
competente. 

Art.7. Îndrumă şi sprijină activitatea comisiilor locale de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Art.8. Sprijină şi participă printr-un delegat desemnat, la cererea consiliilor locale, la adunările cetăţeneşti în care se dezbat documentaţiile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 

Art.9. În urma analizării, dezbaterii şi avizării documentaţiilor de amenajarea teritoriului, a planurilor urbanistice zonale sau de detaliu, Comisia elaborează 

avizul unic. 
Art.10. (1) Avizele date de C.T.A.T.U. se supun deliberării şi aprobării consiliului judeţean, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz, conform anexei 

nr.1 la Legea 350/2001 actualizat, după cum urmează: 

(2) se supun deliberării şi aprobării Consiliului judeţean Covasna următoarele documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului: 
- Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean; 

- Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Zonal-regional sau interjudeţean, interorăşenesc sau intercomunal, metropolitan, periurban al municipiilor şi 

oraşelor; 
- Plan Urbanistic Zonal care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în lista monumentelor istorice. 

Cap. III. Funcţionare 

Art.11. C.T.A.T.U. funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean şi se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea dispusă de 
preşedintele comisiei sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Art.12. Ședinţa de avizare a C.T.A.T.U. se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 

Art.13. Ședinţele C.T.A.T.U. vor fi conduse de către preşedinte sau în absenţa acestuia de către secretarul comisiei. 
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Art.14. Secretariatul C.T.A.T.U. este asigurat de un salariat al Serviciului de urbanism şi GIS, care asigură convocarea membrilor şi comunicarea ordinei de zi, 

cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii comisiei. 

Art.15. Membrii comisiei pot studia în prealabil documentaţiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calităţii şi legalităţii acestora. 
Art.16. (1) Participarea membrilor comisiei la şedinţe, este obligatorie. 

(2) Absenţa nemotivată a unui membru al comisiei la mai mult de trei şedinţe consecutive, atrage pierderea calităţii de membru al C.T.A.T.U, conducerea 

instituţiei care l-a delegat având obligaţia de a propune în locul acestuia un alt specialist (de înlocuitorul său legal). 
(3) În caz de absență motivată a membrilor, aceștia vor fi înlocuiți cu supleanții acestora. 

Art.17. Membrii comisiei nu vor primi îndemnizaţii pentru consultarea documentaţiilor şi participarea la şedinţele de avizare. 

Art.18. (1) Avizarea documentaţiilor se face prin vot, fiind necesar un număr de jumătate plus unu de voturi “pentru” din numărul membrilor prezenţi. 
(2) Voturile “împotrivă” se consemnează împreună cu motivaţia şi numele persoanei în procesul-verbal al şedinţei. 

Art.19. Preşedintele şi vicepreşedintele comisiei au drept de vot pe care îl exercită în calitatea de membrii ai comisiei. 

Art.20. Membrii C.T.A.T.U. care au calitatea de autor al documentaţiilor sau proiectelor depuse spre avizare nu au dreptul la vot în şedinţele de avizare a 
comisiei. 

Art.21. La şedinţele de avizare, vor participa ca invitaţi, în funcţie de problemele puse în discuţie, primarii localităţilor ale căror documentaţii se discută, alţi 
beneficiari şi proiectantul documentaţiei supuse avizării pentru prezentarea şi susţinerea soluţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism propusă. 

Art.22. C.T.A.T.U. emite avizul, în trei exemplare, pe baza exemplarului complet al documentaţiei, precum şi a avizelor/acordurilor emise în prealabil de 

organismele centrale şi locale interesate, după caz. 
Art.23. Comisia poate restitui documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru completări şi poate amâna, în acest caz, luarea unei decizii în 

procesul de avizare până la rezolvarea aspectelor neclare. 

Art.24. Documentaţiile care au fost respinse se vor restitui solicitantului pentru revizuire, completare. 

Cap. IV. Dispoziţii finale 

Art.25. Avizul unic emis de C.T.A.T.U va fi semnat de preşedintele şi secretarul comisiei (arhitectul şef). 

Art.26. Evidenţa avizelor unice se va ţine de structura de specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi G.I.S. 
Art.27. Avizele unice se comunică solicitanţilor. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 103/2009 

privind aprobarea proiectului Contractului de mandat al 

reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală 

a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Contractului de mandat al reprezentantului județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. Sf. Gheorghe, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2009 privind 

participarea județului, prin Consiliul Județean Covasna la 

capitalul social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe, 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (2) lit. 

„d” şi în temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul Contractului de mandat al 

reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna pentru semnarea contractului de mandat. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 103/2009 

CONTRACT DE MANDAT 
 

CAP. 1. Părţile contractante 

Art.1. Între Județul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, în calitate de 

reprezentant al Judeţului Covasna, ca acţionar la Societatea Comerciala S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, reprezentat prin preşedintele, TAMÁS 
Sándor, în calitate de MANDANT, şi Klárik László-Attila, administrator public al județului Covasna, domiciliat în Sf. Gheorghe, str. József Attila nr. 24, jud. 

Covasna în calitate de MANDATAR, s-a încheiat prezentul contract de mandat de reprezentare. 

CAP. 2. Condiţiile mandatului 

Art.2. În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

______/2009, Consiliul Judeţean Covasna, în calitatea sa de reprezentant al acţionarului, Judeţul Covasna la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 

acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea consiliului local de reprezentant al judeţului ca acționar, iar 
mandatarul, îşi asumă obligaţia încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate. 

CAP. 3. Obiectul contractului 

Art.3. Mandantul îl împuternicește pe mandatar ca în limitele stabilite prin prezentul contract, prin legislaţia în vigoare şi statutul societăţii, să exercite pentru 
el şi în numele său, drepturile şi obligaţiile acţionarului Judeţul Covasna la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

Art.4. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor. 

CAP. 4. Termenul contractului 

Art.5. Prezentul contract se încheie pe durata mandatului consiliului judeţean ales cu ocazia alegerilor din 2008. 

CAP. 5. Obligaţiile părților contractante 

A. Obligaţiile mandatarului 

Art.6. În perioada de valabilitate a prezentului contract, mandatarul, fără existenţa unui mandat special, îndeplineşte următoarele atribuţii ale adunării 

generale a acţionarilor: 
a de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membrilor Consiliului de Administraţie exclusiv din lista de persoane propuse de 

Asociaţie, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei; 

b de a alege preşedintele consiliului de administraţie; 
c de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie; 

d de a numi Auditorul Financiar; 

e de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar; 
f de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale; 

g înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; 

h autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în 
garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic; 

i controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părţile contractante; 
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j modificarea listelor de investiții anuale la bugetul de venituri și cheltuieli ale societății. 

Art.7. Mandatarul nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii unui mandat special prealabil din partea mandantului, în următoarele cazuri: 

a aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administraţie, de cenzori şi stabilirea dividendelor; 
b pronunţarea asupra gestiunii consiliului de administraţie; 

c stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe exerciţiul financiar următor; 

d fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii, dizolvarea anticipată a societăţii; 
e acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societăţii; 

f privatizarea societăţii; 

g contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv al celor externe; 
h orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care nu a primit mandat conform prezentului contract şi pentru care este cerută 

aprobarea adunării generale extraordinare în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8. Mandatarul acţionează pentru administrarea eficientă a societăţii comerciale luând măsuri pentru pregătirea şi realizarea unor operaţiuni organizatorice, 
tehnice, tehnologice, manageriale şi financiare, gestionate să asigure creşterea realizărilor tehnico-economice ale societăţii comerciale şi diminuarea obligaţiilor 

financiare sau de altă natură. 
Art.9. Mandatarul, în exercitarea atribuţiilor ce-i revine este obligat să prezinte semestrial consiliului local o informare în legătură cu activitatea desfăşurată, 

pe baza unui raport scris, respectiv să depună la sediul mandantului un exemplar din hotărârile adoptate. 

Art.10. Mandatarul, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin conform legislaţiei în vigoare, are obligaţia ca, ori de câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze 
activitatea economico-financiară a unității, să anunţe şi să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen anume stabilit. 

Art.11. Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toata durata contractului şi răspunde faţă de mandant pentru neîndeplinirea îndatoririlor asumate, 

rezultate din prezentul contract de mandat. 

B. Obligațiile mandantului 

Art.12. Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii în bune condiţii a mandatului primit, pentru asigurarea corelării intereselor 

societăţii comerciale cu interesele generale ale capitalului. 

CAP. 6. Modificarea contractului 

Art.13. Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa uneia dintre părţi, cu acordul ambelor părți. 

CAP. 7. Încetarea contractului 

Art.14. (1) Mandatul se stinge prin: 

- expirarea termenului; 

- imposibilitatea fortuită de executare; 
- revocarea mandatarului; 

- renunţarea mandatarului; 

- moartea mandatarului; 
- punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului. 

(2) Renunțarea se va face prin notificare şi restituirea de către mandatar a contractului.  

(3) Restituirea contractului se va face şi în caz de revocare a mandatului. 
(4) Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data primirii notificării. 

CAP. 8. Dispoziţii finale 

Art.15. Prin semnarea prezentului contract, mandatarul declară că nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art.16. În cazul privatizării totale a societăţii comerciale prezentul contract încetează de drept. 

Art.17. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul primit altei persoane. 

Art.18. Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul civil şi Codul comercial. 
Art.19. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării. 

 

MANDANT 

JUDEŢUL COVASNA 

prin TAMÁS Sándor, 

Președinte 

MANDATAR 

Klárik László-Attila 

 

HOTĂRÂREA Nr. 104/2009 

privind completarea Statutului judeţului Covasna aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de completare a Statutului judeţului Covasna 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

54/2003, având în vedere: raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică, rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, văzând prevederile O.G. nr. 53/2002 

privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, 

aprobată prin Legea nr. 96/2003, în temeiul prevederilor art. 91 

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Statutul judeţului Covasna aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, se completează după 

cum urmează: 

După capitolul VI se introduce un nou capitol, Capitolul 

VI
1
, care va avea următorul cuprins: 

„CAPITOLUL VI
1
. 

ACORDAREA DIPLOMEI DE MERIT ȘI A MEDALIEI 

JUDEȚULUI COVASNA 

Art.85
1
. Diploma de merit și Medalia județului Covasna 

reprezintă expresia recunoaşterii de către comunitatea judeţului 

Covasna a aportului excepțional adus direct sau indirect de o 

persoană fizică sau juridică la dezvoltarea imaginii județului 

Covasna. 

Art.85
2
. Consiliul Judeţean Covasna poate acorda Diploma de 

merit și Medalia județului Covasna, denumită în continuare 

„Diploma și Medalia”, persoanelor fizice sau juridice, având 

cetăţenie română sau străină, de orice vârstă, indiferent de 

naţionalitate, sex, religie, apartenenţă sau convingeri politice, care s-

au născut, care domiciliază ori își au sediul, sau care și-au desfășurat 

activitatea pentru care se acordă medalia în județul Covasna. 

Art.85
3
. Propunerile pentru acordarea Diplomei și a 

Medaliei se fac de către consilierii județeni sau de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.85
4
. Analizarea propunerilor şi desemnarea persoanelor 

cărora li se conferă Diploma și Medalia se face de către Comisia 

de acordare a Diplomei de merit și a Medaliei județului Covasna, 

formată din trei consilieri județeni și doi salariați din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

precum și alte persoane, după caz, constituită prin dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.85
5
. (1) Acordarea Diplomei și a Medaliei se face de 

către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, în cadru festiv. 

(2) Acordarea Diplomei și a Medaliei se poate face ori de 

câte ori este necesar, după caz. 

(3) Acordarea Diplomei și a Medaliei presupune, în toate 

cazurile înmânarea unei diplome şi a unei medalii confecționate 

special pentru această ocazie, a cărei formă și conținut este 

stabilită de Comisia arătată la art. 85
4
. 
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Art. 85
6
. Persoanele cărora li s-a acordat Diploma și Medalia 

vor fi trecute în „Cartea de Onoare” a judeţului Covasna, care va 

cuprinde numele acestora, datele de referinţă ale acestor 

persoane, precum şi meritele care au stat la baza acordării 

Diplomei și a Medaliei”. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 105/2009 

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului 

Canton Hatod 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind 

reglementarea situaţiei juridice a imobilului Canton Hatod, 

văzând: Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul 

administrarea patrimoniului, precum şi rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate, adresa Asociaţiei Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 8454/09.09.2009, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 131/2005 privind 

darea în folosinţă gratuită a imobilului „Canton Hatod”, aflat în 

domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, Asociaţiei Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii, Contractul de comodat nr. 241/11.10.2005 încheiat 

între Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. „b” 

din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, în baza art. 91, 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Contractul de comodat nr. 241/11.10.2005, încheiat 

între Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii, încetează prin acordul părților.  

Art.2. În urma încetării Contractului de comodat nr. 

241/11.10.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi 

Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, dreptul de 

administrare asupra imobilului Canton Hatod, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, aparține Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.3. Predarea respectiv preluarea imobilului prevăzut în 

articolul precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Consiliul 

Judeţean Covasna, în termen de cel mult 20 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 131/2005 privind 

darea în folosinţă gratuită a imobilului „Canton Hatod”, aflat în 

domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, Asociaţiei Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Compartimentul administrarea patrimoniului şi Asociaţia 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 105/2009 
 

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI CANTON HATOD, AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI COVASNA CARE SE 

TRANSMITE DIN FOLOSINŢA GRATUITĂ A ASOCIAŢIEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

JUDEŢEAN COVASNA 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

imobilului 

Persoana juridică 

în a cărei folosinţă 

gratuită se află 

Persoana juridică 

în a cărei administrare 

se transmite 

Datele de identificare Observaţii 

1. Canton Hatod Asociaţia 
Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

Situat pe DJ 122, km 4+450, clădire 
parter, din zidărie de cărămidă, 

şarpantă din lemn acoperit cu ţiglă, 
suprafaţa construcţiei 298 mp din 

care clădiri 150 mp, grajduri 60 mp, 

anexe 88 mp, suprafaţa totală de 
teren 5340 mp 

Domeniul privat al judeţului 
Covasna, conform Hotărârii 

Consiliului judeţean Covasna nr. 
76/2003 

 

HOTĂRÂREA Nr. 106/2009 

privind aprobarea participării Judeţului Covasna, prin 

Consiliul Judeţean Covasna la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Noştri” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna 

la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Noştri”, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 11, 12, 13 şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, H.G. nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Harghita nr. 140/2009 privind aprobarea participării Judeţului 

Harghita, prin Consiliul Judeţean la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „MUNŢII NOŞTRI”, Dovada 

disponibilităţii denumirii nr. 74770/01.07.2009, emisă de 

Ministerul Justiţiei, Serviciul pentru Relaţii cu Publicul, în baza 

art. 91 alin. (1) lit. „e” coroborat cu alin. (6) lit. „c” şi în temeiul 

prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului 

Judeţean Covasna şi ale Preşedintelui acestuia, participarea 

Judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, ca membru 

fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Munţii Noştri”, ce urmează a se înfiinţa la nivelul Judeţelor 

Harghita şi Covasna. 
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Art.2. (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică, 

cu statut de utilitate publică, fără scop lucrativ, nonprofit, 

independentă, neguvernamentală, apolitică. 

(2) Asociaţia are ca scop principal realizarea în comun a 

proiectelor de dezvoltare de interes regional, a serviciilor 

publice, care se vor elabora şi încheia pe baza strategiei de 

dezvoltare existente la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita. 

Art.3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, 

fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-

teritoriale. 

(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în 

condiţiile legii. 

Art.4. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi 

proiectul Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Munţii Noştri”, conform anexelor 1 şi 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la 

alineatul (1) de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat 

în prealabil prin hotărârea consiliului judeţean. 

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de 

modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de 

la data publicării în Monitorul Oficial al României a 

respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept 

a asociaţiei 

Art.5. (1) Se aprobă participarea judeţului Covasna la 

crearea patrimoniului iniţial cu suma de 100.000 lei, care se 

suportă din bugetul local. 

(2) Cotizaţia anuală se va stabili în cadrul şedinţei de 

constituire a asociaţiei şi aprobată prin hotărârea consiliului 

judeţean. 

Art.6. Se aprobă ca sediul asociaţiei să fie în localitatea 

Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita. 

Art.7. Se desemnează d-nii. Tóth-Birtan Csaba și Fazakas 

Tibor ca reprezentanţi ai Judeţului Covasna pentru a face parte 

din Consiliul de Administraţie. al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Noştri”. 

Art.8. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, domnul Tamás Sándor, să participe şi să reprezinte 

interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă 

a asociaţiei, precum şi să semneze Actul constitutiv şi Statutul 

asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2, alin. (2). 

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Dezvoltarea Teritoriului, Direcţia economică şi persoanele 

desemnate în art. 7.  
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 106/2009 

ACTUL CONSTITUTIV 

al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Munţii Noştri” 
 

I. Asociaţii: 

1. Judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Libertăţii, nr. 5,cod fiscal 4245763, jud. Harghita, cod 530140, 
reprezentat de domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.140/2009, 

2. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Sfântul Gheorghe, str. Libertăţii, nr. 4, Cod fiscal 4201988, jud. Covasna, cod 420008, 

reprezentat de domnul Tamás Sándor în calitate de preşedinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.____/2009, denumiţi 
colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Munţii Noştri” (denumită în continuare Asociaţia), în 

conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL I.-DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 

Art.1. Denumirea Asociaţiei este „Munţii Noştri”, conform dovezii nr. 74770/01.07.2009, eliberată de Ministrul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii 
Asociaţiei. 

Art.2. (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita. 

(2) Denumirea şi Sediul Asociaţiei va putea fi modificat în baza unei Hotărâri a Consiliului de administraţie al Asociaţiei. 
Art.3. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art.4. Scopul Asociaţiei 

Asociaţia se constituie în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regionale, precum şi serviciilor publice pe baza strategiilor de dezvoltare la 
nivelul judeţelor Covasna şi Harghita. 

CAPITOLUL II.-PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

Art.5. Patrimoniul iniţial 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 200.000 lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor. 

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale membre; 

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. 

CAPITOLUL III.-ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

Art.6. Organele asociaţiei sunt: 

a) Consiliul de Administraţie; 

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul 
Art.7. (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor 

deliberative ale acestora. 

(2) Sunt numiţi în calitate de membru al Consiliului de Administraţie: 
- dl ..................., numit de Consiliul Judeţean Harghita 

- dl ..................., numit de Consiliul Judeţean Covasna 

- dl ..................., numit de Consiliul Judeţean Harghita 
- dl ..................., numit de Consiliul Judeţean Covasna 

(3) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Statut. 
Art.8. (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Consiliul de 

administraţie generală pe o perioada de ........... ani.  

(2) Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul 
reprezentării prin rotaţie. 

(3) Atribuţiile Consiliului director sunt cele stabilite în statut. 
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Art.9. Cenzorul. 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de cenzorul numit de Consiliul de administraţie pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii. 

Atribuţiile şi competenţele Cenzorului sunt cele stabilite de lege. 
Art.10. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte dl .........................., cetăţean ............, domiciliat în 

..........................., titular al B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ . 

Prezentul act constitutiv a fost redactat în ................ (....) exemplare originale, azi, data autentificării. 

ASOCIAŢII: 
 

Judeţul Harghita 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

Judeţul Covasna 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 106/2009 
 

STATUT al ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„MUNŢII NOŞTRI” 

Asociaţii: 

1. Judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Libertăţii, nr. 5,cod fiscal 4245763, jud. Harghita, cod 530140, 

reprezentat de domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.140/2009, 

2. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Sfântul Gheorghe, str. Libertăţii, nr. 4, Cod fiscal 4201988 , jud. Covasna, cod 420008, 
reprezentat de domnul Tamás Sándor în calitate de preşedinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ……………../2009, 

denumite colectiv “părţile” şi individual “partea” 

Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii finanţelor publice 

locale nr. 273/2006,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată, cu 

modificări şi completări ulterioare în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „MUNŢII NOŞTRI”, denumită în continuare „Asociaţia”, persoană juridică 
de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare, a serviciilor publice pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul 

judeţelor Covasna, Harghita. 

CAPITOLUL I.-DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 

Art.1. Denumirea Asociaţiei este „Munţii Noştri”, conform dovezii nr. 74770/01.07.2009, eliberată de Ministrul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii 

Asociaţiei. 
Art.2. (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5, judeţul Harghita. 

(2) Denumirea sau Sediul Asociaţiei va putea fi modificat în baza unei hotărâri a Consiliului de Administraţie. 

Art.3. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL II.-SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art.4. (1) Asociaţia se constituie în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes regionale, a serviciilor publice, care se vor elabora şi 

încheia pe baza strategiei de dezvoltare existente la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita. 
(2) Asociaţia are următoarele obiective: 

A. Dezvoltare teritorială 

A.1. Realizarea planurilor de dezvoltare urbanistice prin care favorizează conservarea caracteristicilor urbanistice şi arhitecturale specifice ale judeţelor 
Harghita şi Covasna. 

A.2. Sprijinirea dezvoltării economico-sociale prin atragerea investiţiilor care îmbunătăţesc accesibilitatea localităţilor din judeţele Harghita şi Covasna. 

A.3. Dezvoltarea cantităţii şi calităţii serviciilor publice edilitare oferite de asociaţi. 

B. Dezvoltare regională 

B.1. Realizarea programelor privind păstrarea şi întărirea identităţii specifice judeţelor Harghita şi Covasna. 

B.2. Iniţierea şi realizarea programelor de dezvoltare prin parteneriat între autorităţi publice, organizaţii non guvernamentale (ONG-uri) şi agenţi economici.  
B.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare ale judeţelor Harghita şi Covasna. 

B.4. Sprijină realizarea programelor de importanţă regională în domeniile de competenţă a consiliilor judeţene, specificate în Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
B.5. Contribuirea la înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare de tip LEADER din judeţele Harghita şi Covasna. 

C. Reforma administraţiei publice 

C.1. Realizarea programelor de dezvoltare cu scopul formării profesionale şi manageriale a personalului angajat ale autorităţilor administraţiilor publice din 
judeţele Harghita şi Covasna. 

C.2. Formarea unui sistem informaţional şi logistic adecvat pentru îmbunătăţirea eficienţei procesului decizional la nivelul autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţele Harghita şi Covasna. 
C.3. Lărgirea posibilităţilor de accesare a fondurilor de finanţare UE de către autorităţile administraţiei publice.  

C.4. Colaborarea cu administraţiile publice locale în scopul întocmirii şi elaborării proiectelor pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din judeţele Harghita 

şi Covasna. 

D. Întărirea rolului societăţii civile 

D.1. Organizarea forumurilor, conferinţelor, întâlnirilor cu scopul promovării posibilităţilor de accesare a fondurilor nerambursabile cu participarea ONG-

urilor şi reprezentanţilor societăţii civile, reprezentative în sprijinirea activităţii administraţiilor publice locale din judeţele Harghita şi Covasna; 
D.2. Colaborarea cu ONG-uri, în privinţa iniţiativelor de interes public, cu scopul, favorizării dezvoltării economico-sociale. 

D.3. Organizarea şi derularea programelor regionale, naţionale şi internaţionale în parteneriat cu ONG-urile din judeţele Harghita şi Covasna.  

D.4. Dezvoltarea cooperării între sectorul public, privat si civil cu scopul întăririi coeziunii sociale, contribuind la dezvoltarea economico - sociale a judeţelor 
Harghita şi Covasna. 

E. Dezvoltare economică 

E.1. Redactarea planului de dezvoltare economică al judeţelor Harghita şi Covasna. 
E.2. Realizarea unor programe de facilitare a accesării fondurilor nerambursabile de către agenţi economici din cele două judeţe, care facilitează dezvoltarea 

economico –socială. 

E.3. Dezvoltarea unor programe pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea creşterii atractivităţii judeţelor Harghita şi Covasna pentru 
investiţii, care contribuie la dezvoltarea economico-socială. 

E.4. Derularea programelor legate de conceperea şi înregistrarea mărcilor şi denumirilor specifice zonei şi formarea mărcilor fanion., în scopul favorizării 

dezvoltării economico-sociale a judeţelor Harghita şi Covasna. 
E.5. Crearea unor programe menite să atragă în judeţele Harghita şi Covasna investiţiile de importanţă strategică .  

E.6. Creşterea potenţialului inovativ al judeţelor Harghita şi Covasna, care contribuie la dezvoltarea economico-socială din cele două judeţe. 

E.7. Lansarea pe piaţă a produselor şi serviciilor locale specifice în interiorul judeţelor Harghita şi Covasna şi în afara acestora cu scopul dezvoltării 
economico-sociale a celor două judeţe. 

E.8. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport din judeţele Harghita şi Covasna,  

E.9. Dezvoltarea cercetării, inovaţiilor tehnologice şi crearea societăţii informaţionale, în scopul favorizării dezvoltării economico-sociale a celor două judeţe. 
E.10. Dezvoltarea ş promovarea turismului din judeţele Harghita şi Covasna. 

E.11. Dezvoltarea activităţii de salvare montană în judeţele Harghita şi Covasna, ca factor favorizant al dezvoltării economico-sociale. 

E.12. Contribuie la inventarierea, reabilitarea izvoarelor de apă minerală din cele două judeţe şi colaborează cu instituţiile competente în domeniu, inițiind 

realizarea proiectelor finanţabile din fonduri locale, guvernamentale şi al Uniunii Europene. 

F. Relaţiile internaţionale 

F.1. Realizarea unor parteneriate de înfrăţire între autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice din România, cu persoane juridice din străinătate, 
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conform legii, în vederea favorizării dezvoltării economico-sociale a judeţelor Harghita şi Covasna. 

F.2. Contribuie la participarea localităţilor judeţelor Harghita şi Covasna la diferite proiecte internaţionale precum si la diferite foruri şi asociaţii regionale ale 

U.E, conform legii, în scopul de a sprijini dezvoltarea economico-socială. 

G. Dezvoltarea resurselor umane 

G.1. Contribuie la integrarea centrelor universitare şi culturale din zonă în sistemele europene specifice, în vederea favorizării dezvoltării economico-sociale a 

judeţelor Harghita şi Covasna. 
G.2. Formarea unui cadru instituţional adecvat pentru transferul tehnologic şi de know-how pentru personalul angajat al autorităţilor publice din judeţele 

Harghita şi Covasna, care contribuie la dezvoltarea economico-socială. 

G.3.  Formarea unui sistem de asistenţă pentru învăţământul special din judeţele Harghita şi Covasna. 
G.4. Crearea unor programe care contribuie la dezvoltarea economico-socială a judeţelor Harghita şi Covasna, prin facilitarea stabilirii în regiune a 

intelectualilor de vârf în vederea sprijinirii dezvoltării economico-sociale a acestor judeţe. 

G.5. Dezvoltarea tehnologiilor informatice în învăţământ, în vederea sprijinirii dezvoltării economico-sociale a judeţelor Harghita şi Covasna. 
G.6. Participarea la programele care contribuie la dezvoltarea economico-socială a judeţelor Harghita şi Covasna, destinate creşterii ocupării şi dezvoltării 

resurselor umane, respectiv a serviciilor sociale; 

H. Protecţia mediului şi naturii 

H.1. Elaborarea şi realizarea planurilor de management al deşeurilor şi utilităţilor edilitare din judeţele Harghita şi Covasna. 

H.2. Realizarea şi popularizarea studiilor asupra ariilor naturale protejate din judeţele Harghita şi Covasna. 
H.3. Administrarea şi paza zonelor naturale protejate din judeţele Harghita şi Covasna. 

H.4. Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale protejate din judeţele Harghita şi Covasna. 

H.5. Extinderea activităţilor legate de ariile naturale protejate, înfiinţarea de noi rezervaţii naturale în judeţele Harghita şi Covasna. 

I. Activităţile culturale 

I.1. Iniţierea unor parteneriate privind programele de dezvoltare cu instituţiile şi ONG-urile culturale din judeţele Harghita şi Covasna. 

I.2. Realizarea de manifestări culturale, religioase, sportive şi ştiinţifice, menite să dezvolte serviciile culturale oferite de către autorităţile administraţilor 
publice ale judeţelor Harghita şi Covasna. 

I.3. Realizarea programelor care contribuie la dezvoltarea economico-socială a judeţelor Harghita şi Covasna prin derularea taberelor de creaţie şi sprijinirea 

activităţii acestora. 
I.4. Organizarea forumurilor, atelierelor de lucru destinate dezvoltării colaborării dintre artiştii din judeţele Harghita şi Covasna, în scopul facilitării 

dezvoltării economico-sociale.  

I.5. Crearea unui sistem cultural specific judeţelor Harghita şi Covasna, care contribuie la dezvoltarea economico-socială. 
I.6. Participarea în parteneriat cu instituţiile din judeţele Harghita şi Covasna în proiectele legate de circuitul cultural internaţional, menite a sprijini 

dezvoltarea economico-socială a celor două judeţe. 

J. Activităţi de prevenire a dezastrelor 

J.1. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă din judeţele Harghita şi Covasna. 

J.2. Dezvoltarea unităţilor de intervenţie rapidă de tip SMURD din judeţele Harghita şi Covasna. 

K. Dezvoltarea serviciilor sociale, tineret, sport 

K.1. Construirea terenurilor de joacă din judeţele Harghita şi Covasna, în scopul îmbunătăţirii dezvoltării economico-sociale din aceste judeţe; 

K.2. Reabilitării de şcoli în parteneriate cu autorităţile publice locale din judeţele Harghita şi Covasna; 

K.3. Realizarea de piste pentru biciclişti în judeţele Harghita şi Covasna; 

CAPITOLUL III.-PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

Art.5. (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării 

activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat 
Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte. 

(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 200.000 RON, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează: 

- Consiliul Judeţean Harghita 100.000 lei 
- Consiliul Judeţean Covasna 100.000 lei 

Art.6. Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a) Contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

c) Donaţii, sponsorizări;  

d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.  
Art.7. Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli anual. Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CAPITOLUL IV.-ASOCIAŢII 

Art.8. (1) Asociaţia poate accepta noi membri, cu consimţământul tuturor asociaţilor, exprimat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, şi cu 
încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. 

(2) Membrii asociaţiei sunt exclusiv unităţi administrativ-teritoriale, cu personalitate juridică de drept public, care recunosc şi aplică prezentul statut şi care 

pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
(3) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţele Harghita şi Covasna pot adera la Asociaţie. 

(4) Aderarea la asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului local prin care se aprobă 

aderarea unităţii administrativ-teritoriale respective la Asociaţie. Dobândirea calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie de către 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei cu majoritate simplă din totalul membrilor Asociaţiei şi după plata taxei de înscriere. 

(5) Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către împuternicitul unităţii administraţiei administrativ-teritoriale, respectiv preşedinte, primar, 

viceprimar, consilier local sau judeţean sau alte persoane fizice, după caz, conform hotărârii consiliului judeţean sau local. Încetarea în condiţiile legii a mandatului 
de ales local atrage, de drept, încetarea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale asociate şi de membru în organele de conducere ale Asociaţiei. 

(6) Membrii Asociaţiei fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori şi membrii, după cum urmează: 

Membrii fondatori sunt acei membri care au iniţiat constituirea Asociaţiei. Membrii sunt unităţi administrativ-teritoriale care aderă la Asociaţie, şi care plătesc 
taxa de înscriere şi cotizaţia anuală. 

(7) Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. 
(8) Administrează patrimoniul Asociaţiei primit din judeţul Harghita, inclusiv sumele primite de la asociaţi, precum şi clădirile, echipamentele etc. 

Art.9. Asociaţii au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe; 
b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea asociaţiei; 

c) să se adreseze instanţelor judecătoreşti în cazul în care o hotărâre a asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor şi reglementărilor în 

vigoare sau este de natură să producă daune asociaţilor sau terţelor persoane. 
Art.10. Asociaţii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; 

b) să plătească cotizaţia anuală; cuantumul cotizaţiei anuale va fi stabilit de către Consiliul de Administraţie al Asociaţiei şi aprobat de fiecare autoritate a 
administraţiei publice locale membră a Asociaţiei; 

c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ; 

d) să desemneze un membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei. 
Art.11. (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din asociaţie.  

(2) Oricare dintre asociaţi care doreşte să se retragă din Asociaţie va notifica preşedintelui asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa, cu cel puţin 3 luni de zile 

înainte de data retragerii. 
(3) Consiliul de Administraţie al Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii planificate şi va propune părţilor măsurile care se impun a fi luate. 

(4) Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 zile de la data retragerii unuia dintre asociaţi, pentru a modifica corespunzător 
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prezentul statut şi actul constitutiv al Asociaţiei. 

CAPITOLUL V.-ORGANELE ASOCIAŢIEI 

Art.12. Structura organizatorică a Asociaţiei cuprinde următoarele organe de conducere, administrare şi control: 
a) Consiliul de Administraţie al Asociaţiei;  

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul. 

Art.13. Consiliul de administraţie al Asociaţiei 

(1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al Asociaţiei, format din reprezentanţii desemnaţi de autorităţile locale membre ale Asociaţiei.  

(2) Fiecare autoritate locală va desemna doi reprezentanţi ca membru în Consiliul de administraţie al Asociaţiei. Mandatul reprezentaţilor este valabil de la 
data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea autorităţii locale competente.  

(3) Fiecare autoritate locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Consiliul de administraţie al Asociaţiei. 

(4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, părţilor şi adunării generale în termen de 10 zile calendaristice de la 
data emiterii lor. 

Art.14. Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului de administraţie al Asociaţiei: 
- Dl. ....…………….., numit de Consiliul Judeţean Harghita 

- Dl. ....…………….., numit de Consiliul Judeţean Harghita 

- Dl. ……………….., numit de Consiliul Judeţean Covasna 
- Dl. ……………….., numit de Consiliul Judeţean Covasna 

Art.15. Preşedintele Asociaţiei 

(1) Consiliul de administraţie al Asociaţiei alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă 
asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.  

(2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei. 

(3) Preşedintele este ales pentru un mandat de un an, cu respectarea principiului reprezentării prin rotaţie a celor două judeţe. 

Art.16. Atribuţiile Consiliului de administraţie al Asociaţiei 

Principalele atribuţii ale Consiliul de administraţie al Asociaţiei sunt:  

a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor specifice ale Asociaţiei;  
b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru perioada anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat 

şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; 

c) alegerea şi revocarea preşedintelui asociaţiei şi a membrilor Consiliului Director; 
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;  

e) înfiinţarea de filiale;  

f) aprobarea constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, precum şi a organigramei şi politicii de personal a 
Asociaţiei; 

g) aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro; 

h) propune modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;  
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;  

j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din Asociaţie; 

k) aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale; 
l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut. 

Art.17. Reguli de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie al Asociaţiei 

(1) Consiliul de administraţie va fi convocat o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de cel puţin 1/3 din membri. 
(2) Convocarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. 

(3) Participanţii la şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi reprezentanţii numiţi de autorităţile locale. 

(4) Şedinţele Consiliului de administraţie a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia de persoana desemnată de Consiliul 
de administraţie dintre membrii săi.  

(5) Consiliul de administraţie va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul verbal al şedinţei. 

(6) În exercitarea atribuţiilor, Consiliul de administraţiei a Asociaţiei adoptă hotărâri, care vor fi semnate de preşedintele asociaţiei şi secretarul Asociaţiei. 

(7) Fiecare membru al Consiliului de administraţie a Asociaţiei are un vot egal în cadrul acestuia. Dreptul de vot nu poate fi transmis. 

(8) Pentru a fi valabile hotărârile Consiliului de administraţie adoptate în exercitarea atribuţiilor se iau în prezenţa a 3/4 din membri şi cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenţi.  
(9) Dacă o hotărâre a Consiliului de administraţie priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile care aparţin unei anumite Autorităţi Locale, nici o hotărâre nu 

poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului respectivei Autorităţi Locale.  

(10) Dacă o decizie a Asociaţiei este contrară legii, sau acordului de asociere, ori este de natură să producă daune intereselor unui membru al Asociaţiei, orice 
membru poate iniţia acţiune în contencios administrativ împotriva respectivei decizii, în termen de 30 de zile calendaristice de la adoptarea acesteia, în condiţiile 

legii. 

(11) Hotărârile Consiliului de administraţie se consemnează într-un registru de procese-verbale care se păstrează la preşedintele Consiliului de administraţie al 
Asociaţiei. Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data 

şedinţei, fiecărei autorităţi locale, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă. 

(12) Hotărârile Consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, chiar şi pentru aceia care au absentat de la vot sau au votat împotrivă. 
(13) Hotărârile luate de Consiliul de administraţie al Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor locale membre în termen de cel mult 10 zile de la 

adoptare.  

Art.18. Consiliul Director 

(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi este ales de Consiliul de administraţie pentru un mandat de un an. 

(2) Consiliul Director acţionează în numele Asociaţiei şi asigură conducerea efectivă şi administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu excepţia atribuţiilor 

rezervate exclusiv Consiliului de Administraţie. 
(3) Consiliul Director este format din trei membrii. 

(4) Consiliul Director este condus de preşedintele asociaţiei. 
(5) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Consiliului de administraţie şi hotărăşte în toate problemele care intră în 

competenţa sa, respectiv hotărăște în toate cazurile care nu intră în competența exclusivă a Consiliului de administrație al Asociaţiei. 

(6) Actul emis de Consiliul director este decizia. 

Art.19. Atribuţiile Consiliului director 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de administraţie. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director: 

a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliul de administraţie ale Asociaţiei; 
b) elaborează proiecte de strategii şi programe specifice în vederea realizării obiectivelor asociaţiei; 

c) execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor; 
d) prezintă Consiliului de administraţie raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, 

proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;  

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro;  
f) răspunde de integritatea patrimoniului Asociaţiei; 

g) monitorizează managementul financiar al asociaţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

h) întocmeşte proiectul organigramei Asociaţiei pe care o supune aprobării Consiliului de administraţie;  
i) decide înfiinţarea unui aparat propriu pentru realizarea obiectivelor asociaţiei; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, 

sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Codului muncii; 

j) stabileşte societatea bancară la care Asociaţia îşi va deschide unul sau mai multe conturi; 
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k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul de administraţie al Asociaţiei.  

Art.20. Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.21. (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe la convocarea Preşedintelui Consiliului Director.  
(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa a tuturor celor trei membri, cu votul favorabil a cel puţin doi dintre ei.  

Art.22. Controlul Financiar al Asociaţiei 

(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Consiliul de administraţie pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate 
prelungirii. 

(2) Cenzorul are atribuţiile prevăzute de lege. 

CAPITOLUL VI.-DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

Art.23. Asociaţia se dizolvă : 

- de drept; 

- prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; 
- prin hotărârea Consiliului de administraţie al Asociaţiei. 

Art.24. Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
- imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

producere schimbarea acestui scop; 

- imposibilitatea constituirii Consiliului de administraţie sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai 
mult de un an de la data la care Consiliul de administraţie sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie; 

- reducerea numărului de asociaţi sub limita de doi, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop. 

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
Art.25. Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: 

- scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 

- realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
- asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 

- asociaţia a devenit insolvabilă. 

Art.26. Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de lege. 
Art.27. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL VIII.-DISPOZIŢII FINALE 

Art.28. (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor părţilor, special împuterniciţi în acest scop. 

(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în 

conformitate cu noile prevederi. 
(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.  

Prezentul statut a fost semnat în …(...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.  

 

ASOCIAŢII: 

 

Judeţul Harghita 

Prin ____________________ 

[semnătura] 

Judeţul Covasna 

Prin ___________________ 

[semnătura] 

 
HOTĂRÂREA Nr. 107/2009 

 privind aprobarea cofinanţării pe anul 2010 a Programului 

„Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-

2012” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind 

aprobarea cofinanţării pe anul 2010 a Programului „Centrele de 

Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-2012”, văzând: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, având în 

vedere Hotărârea Consiliului judeţean Covasna nr. 213/2008 

privind participarea Consiliului Judeţean Covasna la Programul 

„Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-

2012”, 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 cofinanţarea pe anul 2010 a Programului 

„Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-

2012”. 

Art.2. Valoarea costurilor totale eligibile de funcţionare a 

Centrului Europe Direct-Sfîntu Gheorghe pe anul 2010 este 

estimată la 32.800 Euro din care contribuţia financiară proprie 

a Consiliului Judeţean Covasna este de 16.400 Euro, din care 

12.400 Euro reprezintă cheltuieli de personal şi de funcţionare 

a Centrului iar 4000 Euro reprezintă contribuţia financiară 

efectivă. 

Art.3. (1) Se aprobă proiectul Acordului Specific de 

Subvenție pentru cofinanţarea pe anul 2010 a Programului 

„Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-

2012”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Cu semnarea Acordului aprobat la alineatul (1) se 

împuterniceşte domnul Tamás Sándor, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna.  

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

însărcinează Direcţia Economică, Direcţia Dezvoltarea 

Teritoriului şi Centrul de Informare asupra Uniunii Europene 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 107/2009 

PROIECT 

ACORD SPECIFIC DE SUBVENTIE PENTRU ACTIUNEA NR. __________ 

ÎN TEMEIUL ACORDULUI-CADRU NR. _________ 
 

Prezentul Acord specific („Acordul”) se încheie între: 

Comunitatea Europeană („Comunitatea”), reprezentată de Comisia Comunităților Europene („Comisia”), reprezentată la rândul său în scopul semnării 

prezentului acord de către Niculae Idu, Şeful Reprezentanței CE în România, pe de o parte, și  
Consiliul Județean Covasna Autoritate publică locală, reprezentată în scopul semnării prezentului acord de către Tamás Sándor, președinte, Piața Libertății 

Nr.4, Sfîntu Gheorghe 520008, Județul Covasna, pe cealaltă parte. 
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ARTICOLUL 1.-SCOPUL ACORDULUI 

1.1. Acordul este redactat în conformitate cu prevederile relevante ale Acordului cadru nr. ED/2009-2012-RO-15A semnat între Comisie și structura gazdă la 

București, în data de 03.02.2009. 
1.2. Comisia a decis să acorde o subvenție, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Acord și din Acordul-cadru, pe care structura gazdă declară 

că le-a luat la cunoștință și că le acceptă, pentru acțiunea intitulată „Centrul Europe Direct-Sfîntu Gheorghe” și descrisă în Anexa 1 („acțiunea”). 

1.3. Structura gazdă acceptă subvenția și se angajează să facă tot posibilul pentru a realiza pe proprie răspundere acțiunile descrise în Anexa 1, în conformitate 
cu termenii și condițiile Acordului-cadru mai sus menționat care se aplică pentru implementarea Acordului. 

ARTICOLUL 2.-DURATA 

2.1. Acțiunile vor începe la 1 ianuarie 2010.  
2.2. Acțiunile se vor desfăşura pe o perioadă de 12 luni de la data de începere. 

2.3. Perioada de implementare a acțiunilor va determina perioada de eligibilitate a subvenției comunitare. 

ARTICOLUL 3.-FINANŢAREA ACŢIUNII 

Costul total al planului de acțiune este estimat la 32.800 EUR, după cum se prezintă în bugetul total estimativ din Anexa II.  

Comisia va cofinanța acțiunea cu până la 16.400 EUR, ceea ce reprezintă maxim 50% din cheltuielile eligibile totale.  
Cofinanțarea de către Comisie se va face sub formă de sume forfetare până la valoarea de 16.400 EUR, pentru cofinanțarea următoarei/următoarelor categorii 

de costuri ale acțiunii: 

 modul 1 finanțat cu o sumă forfetară de 9600 EUR; 

 modul 2 finanțat cu o sumă forfetară de 1600 EUR; 

 modul 3 finanțat cu o sumă forfetară de 400 EUR; 

 modul 5 finanțat cu o sumă forfetară de 800 EUR; 

 modul 6 finanțat cu o sumă forfetară de 800 EUR; 

 modul 7 finanțat cu o sumă forfetară de 1600 EUR; 

 modul 8 finanțat cu o sumă forfetară de 1600 EUR. 

Valoarea finală a subvenției se va stabili în conformitate cu articolul II.17 din Acordul cadru, fără a aduce atingere articolului II.19. 

Valoarea cofinanțării de către structura gazdă și/sau sponsorii externi va fi indicată în bugetul total estimativ menționat la alineatul (1). Bugetul total estimativ 
trebuie să fie echilibrat și trebuie să facă distincție între costurile eligibile pentru finanțare comunitară și cele neeligibile, în conformitate cu definițiile din articolul 

II.14 al Acordului-cadru. 

Structura gazdă poate, pe parcursul implementării acțiunilor, să solicite o ajustare a bugetului estimativ pentru a înlocui un modul cu unul sau mai multe 
module reprezentând o valoare echivalentă. Structura gazdă va solicita ajustarea printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau un document 

echivalent, adresată Comisiei, care își rezervă dreptul de a refuza solicitarea în termen de 20 de zile de la data primirii. După 20 de zile, solicitarea va fi considerată 

ca fiind acceptată. 

ARTICOLUL 4.-MODALITĂŢI DE PLATĂ 

4.1. PREFINANŢAREA 

În termen de 45 de zile de la data semnării Acordului de către ultima dintre cele două părți, o prefinanțare de 11.480 EUR va fi plătită structurii gazdă, 
reprezentând maxim 70% din valoarea totală maximă a subvenției specificată la articolul 3. 

4.2. PLATA SOLDULUI 

Cererea de plată a soldului va fi însoțită de raportul final de implementare și de următoarele documente justificative pentru stabilirea sumei forfetare finale: 
 

Modul Acțiuni Documente justificative 

M1: Servicii de Informare de bază 
pentru publicul larg 

 Centru deschis minim 20 ore/săptămână 

 Indicatoare, sediu și facilități adecvate în conformitate cu 

cerinţele din Apelul pentru propuneri de proiecte  

 Un membru al personalului care oferă servicii de informare 

în conformitate cu cerinţele din Apelul pentru propuneri de 
proiecte 

 Asistență pentru Reprezentanța CE în conformitate 
cerinţele din Apelul pentru propuneri de proiecte 

 Participarea la sesiunile de coordonare/instruire organizate 

de către Comisie 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 
ștampilată, detaliind: 

 Numărul de contacte directe 

 Numărul de solicitări telefonice rezolvate 

 Numărul de solicitări prin email rezolvate 

 Numărul de persoane care administrează centrul 

M2: Site web  Site internet sau secţiune dedicată pe pagina de internet a 

structurii gazdă pentru a promova centrul, actualizat(ă) cel 
puțin săptămânal 

 Conținut centrat pe nevoile locale de informaţii despre UE 
şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagina de raportare online imprimată, semnată și 

ștampilată, indicând adresa Internet și însoțită de 

imprimarea paginii de start 

M3: Buletin informativ electronic  Buletin informativ electronic trimis cel puțin lunar la 100 

de destinatari 

 Conținut centrat pe nevoile locale de informaţii despre UE 

şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 

ștampilată, detaliind: 

 Cuprinsul celor 12 buletine informative electronice 

 Descrierea și numărul membrilor grupului țintă 
destinatar 

M4: Materiale  Minimum 500 de CD-uri/ DVD-uri 

 DVD cu minimum 15 minute de audio-video înregistrare 

 CD ROM cu minimum 0,6 GB de conţinut 

 Conținut centrat pe nevoile locale de informaţii despre UE 
şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 

ștampilată, detaliind: 

 Subiectul și grupul țintă al materialului 

(materialelor)  

produs(e) 

 Descrierea și numărul membrilor grupului țintă 

destinatar 

M5: Materiale tipărite  Minimum 500 de exemplare 

 Publicaţie de minimum 10 pagini, format A5 

 Pentru alte tipuri de materiale tipărite, cifra de mai sus 

trebuie considerată drept punct de referință 

 Conținut centrat pe nevoile locale de informaţii despre UE 

şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 

ștampilată, detaliind: 

 Subiectul și grupul țintă al materialului 
(materialelor) produse 

 Listă(e) de distribuţie însoțită de câte un exemplar 
din fiecare publicație 

M6: Mass media  Cel puțin 20 de contribuții la materiale în presa audio-
vizuală sau scrisă 

 Articole publicate în presa scrisă, participări la programe 
radio/TV, reclame de promovare a centrului în presa 

scrisă/audio-vizuală 

 Conținut centrat pe nevoile locale de informaţii despre UE 
şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 
ștampilată, detaliind: 

 lista de contribuții difuzate și numele autorului 
(când este cazul)  

 numele canalului și data apariţiei 

M7: Evenimente de interior  Implicarea în total a minimum 100 de participanți la toate 
evenimentele, pe o durată de minimum 3 ore 

 Tematică centrată pe nevoile locale de informaţii despre 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 
ștampilată, detaliind: 

 Numărul de evenimente 
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Modul Acțiuni Documente justificative 

UE şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei   Grupurile țintă 

 Lista participanților însoțită de programul fiecărui 
eveniment 

M8: Evenimente în aer liber  Implicarea în total a minimum 200 de participanți la toate 
evenimentele, pe o durată de minimum 3 ore 

 Tematică centrată pe nevoile locale de informaţii despre 
UE şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 
ștampilată, detaliind: 

 Numărul de evenimente 

 Grupurile țintă 

 Lista participanților însoțită de programul fiecărui 
eveniment 

M9: Evenimente  Evenimente de interior și în aer liber cu implicarea în total 

a minimum 200 de participanți la toate evenimentele, pe o 
durată de minimum 3 ore 

 Tematică centrată pe nevoile locale de informaţii despre 
UE şi pe prioritățile de comunicare ale Comisiei 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 

ștampilată, detaliind: 

 Numărul de evenimente 

 Grupurile țintă 

 Lista participanților însoțită de programul fiecărui 

eveniment 

M10:Evaluare/Evaluarea impactului/ 
Feedback 

 Realizarea unui studiu de evaluare/evaluarea impactului/ 
raport de feedback de minimum 5 pagini pe baza unei 

evaluări metodologice a cel puțin 75% dintre activități 

Pagină de raportare online imprimată, semnată și 
ștampilată, însoțită de o copie a studiului și o notă 

conținând măsurile care se vor lua 

M11: Alte activități A se completa de către aplicant Notă semnată și ștampilată de către structura gazdă 

privind implementarea respectivelor activități 
 

Comisia va avea la dispoziție 45 de zile calendaristice pentru a aproba sau respinge raportul de implementare și pentru a plăti soldul în conformitate cu 
articolul II.17 din Acordul-cadru, sau pentru a solicita documente sau informații justificative suplimentare în conformitate cu procedura stabilită în articolul II.15 

din Acordul-cadru. Structura gazdă va avea la dispoziție 15 zile calendaristice în care să prezinte informațiile suplimentare sau un nou raport. 
Comisia poate suspenda termenul de plată în conformitate cu procedura de la articolul II.16 din Acordul-cadru. 

ARTICOLUL 5.-PREZENTAREA RAPOARTELOR ŞI A ALTOR DOCUMENTE 

Raportul de implementare și celelalte documente menționate la articolul 4 trebuie depuse într-un (1) exemplar în limba română în termen de 4 luni de la data 
finalizării acțiunilor, specificată în articolul 2.2. 

ARTICOLUL 6. CONTUL BANCAR 

Plățile vor fi efectuate în contul sau subcontul bancar în euro al structurii gazdă, după cum urmează:  
Numele băncii: Banca Comercială Română, Sucursala Sfîntu Gheorghe. 

Adresa sucursalei: Str. Bem Jozsef Nr.7, Sfîntu Gheorghe 520023, Jud. Covasna. 

Numele exact al titularului contului: Consiliul Județean Covasna. 
Numărul complet al contului (inclusiv codurile bancare): 2511.A01.0.38.02784.0124.EUR.1. 

Codul IBAN: RO37RNCB0124038027840001. 

Contul sau subcontul trebuie să permită identificarea plăților provenind de la Comisie. 
 

SEMNĂTURI 

 
Pentru structura gazdă 

Tamás Sándor, 

președinte 
[semnătură] 

Încheiat la [loc], [dată] 

Pentru Comisie 

Niculae Idu 

Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România 
[semnătură] 

Încheiat la [loc], [dată] 

În 2 exemplare. 
 

HOTĂRÂREA Nr. 108/2009 

privind aprobarea schimbării denumirii Complexul de 

Servicii pentru copii cu handicap Chilieni în Centrul de 

reabilitare a copiilor cu handicap “Székely - Potsa” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la 

proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului 

de Servicii pentru copii cu handicap Chilieni; având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea denumirii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 48/2003, văzând: Procesul verbal nr. 

1584/A/23.02.2009 al Comisiei interne pentru analizarea 

propunerilor privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, 

numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 301/2008, cu modificările ulterioare, Avizul 

favorabil nr. 8292/15.07.2009 al Comisiei Judeţene Covasna de 

Atribuire de Denumiri, adresa Consiliului local al municipiului 

Sf. Gheorghe nr. 17798/30.04.2009, în baza prevederilor art. 91 

alin. (4) lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Complexul de 

Servicii pentru copii cu handicap Chilieni în Centrul de 

Reabilitare a copiilor cu handicap “Székely - Potsa”. 

Art.2. În cuprinsul tuturor actelor în vigoare, denumirea 

Complexul de Servicii pentru copii cu handicap Chilieni se 

înlocuieşte cu denumirea Centrul de reabilitare a copiilor cu 

handicap “Székely - Potsa”. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 109/2009  

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 23 septembrie 2009, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire 

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, Rapoartele comisiilor 

de specialitate întocmite în acest sens, în conformitate cu 

prevederile: Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; Ordinului Secretarului de Stat al 

Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului nr. 

288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor 



 36 

copilului, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 

ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce 

se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi 

III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 

care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 231/2007, 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 cu 

modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, 

Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce 

se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ 

salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 

220/2007, 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, Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 210/2008 

privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului pe anul 2009, Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 108/2009 privind aprobarea schimbării 

denumirii Complexul de Servicii pentru copii cu handicap 

Chilieni în Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap “Székely 

- Potsa” în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. 

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Începând cu data de 01 octombrie 2009, se aprobă 

Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

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

abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 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, precum şi orice alte dispoziţii 

contare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 109/2009 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 109/2009 

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 

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 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice Clasa Gradul 

profesional 

Treaptă de 

salarizare  Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

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 

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 
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Nr. 

crt. 

Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

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 

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 necalificat (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. Centru de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely - Potsa” 

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 

228-233 Educator de specialitate  PL/M/G  

VII. b. Centru de reabilitare 

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  
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Nr. 

crt. 

Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

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 

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  
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Nr. 

crt. 

Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

553 Medic Primar  S  

554-558 Educator de specialitate  PL/M  

559 Insp. de specialitate  S 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  

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 

 

 

DISPOZIŢIA Nr. 149/2009 

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. 2453/24.09.2009 al Direcţiei Economice cu 

privire la aprobarea efectuării unor virări de credite între 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe trimestrul III. 2009 în 

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
, 1/6v

1
, 

1/7v
1
, 1/21v

1
, 1/12v, VP1v

1
, VP7v, VP8v, 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 29 septembrie 2009. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1/1v1 la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni 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. 

66 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 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 și servicii 20.30.30 -15,00      -15,00    

 

Anexa nr. 1/6v1 la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 60.02 Apărare 

Subcapitolul 60.02.02 Apărare națională 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

37 
Bunuri și 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 4,00      4,00    

41 Apă, canal și salubritate 20.01.04 4,00      4,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -4,00      -4,00    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -4,00      -4,00    
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Anexa nr. 1/7v1 la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranța națională 

Subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

45 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 1,20      1,20    

47 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 -1,20      -1,20    

48 Reparații curente 20.02 -5,00      -5,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5,00      5,00    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5,00      5,00    

 

Anexa nr. 1/21v1 la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

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

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. I. Trim. II. Trim. III. Trim. IV. 

5 Salarii de bază 10.01.01 220,00      220,00    

6 Salarii de merit 10.01.02 -26,00      -26,00    

7 Indemnizație de conducere 10.01.03 -20,00      -20,00    

8 Spor de vechime 10.01.04 7,50      7,50    

9 Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 -204,00      -204,00    

10 Alte sporuri 10.01.06 -44,00      -44,00    

13 Primă de vacanță 10.01.09 6,50      6,50    

21 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 60,00      60,00    

88 Chirii 20.30.04 35,00      35,00    

92 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 -35,00      -35,00    

 

Anexa nr. 1/12v la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Şcoala specială Sf. Gheorghe 

Capitolul 65.02 Învăţământ 

Subcapitolul 65.02.07.04.01 Școala Specială Sf. Gheorghe 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

5 Salarii de bază 10.01.01 32,00      32,00    

8 Spor de vechime 10.01.04 -2,00      -2,00    

9 Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 -32,00      -32,00    

11 Ore suplimentare 10.01.07 2,00      2,00    

37 
Bunuri și 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 -1,00      -1,00    

41 Apă, canal și salubritate 20.01.04 1,00      1,00    

43 Piese de schimb 20.01.06 -2,00      -2,00    

49 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 5,00      5,00    

50 Hrană pentru oameni 20.03.01 5,00      5,00    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -3,00      -3,00    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -3,00      -3,00    

61 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -1,00      -1,00    

62 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 -1,00      -1,00    

 

Anexa nr. VP1v1 la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Capitolul 54.10 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

6 Salarii de merit 10.01.02 -0,50      -0,50    

17 Indemnizații de delegare 10.01.13 0,50      0,50    

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -1,50      -1,50    

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -1,50      -1,50    

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

62 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 2,00      2,00    

66 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 -0,50      -0,50    

 

Anexa nr. VP7v la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

C.S.E. Arcuş 

Capitolul 87.10Alte acțiuni economice 

Subcapitolul 87.10.50 Alte acțiuni economice 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

37 
Bunuri și 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 9,90      9,90    

38 Furnituri de birou 20.01.01 0,20      0,20    
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

40 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 12,00      12,00    

42 Carburanți și lubrifianți 20.01.05 -1,25      -1,25    

47 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 -1,05      -1,05    

48 Reparații curente 20.02 -2,00      -2,00    

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

62 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 -2,00      -2,00    

66 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 -2,00      -2,00    

68 Pregătire profesională 20.13 -2,90      -2,90    

69 Protecția muncii 20.14 -1,00      -1,00    

 

Anexa nr. VP8v la Dispoziţia nr. 149/2009 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Ans. de Dansuri Trei Scaune 

Capitolul 67.10 Cultură, recreere și religie 

Subcapitolul 67.10.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2009 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

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

      29,00  -29,00  

2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01       29,00  -29,00  

3 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10       29,00  -29,00  

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       29,00  -29,00  

17 Indemnizații de delegare 10.01.13       29,00  -29,00  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Nume Consilier: Henning László-János 

Partid: UDMR 

Comisia/Comisiile de specialitate în care este membru: 

2008 ianuarie-23 iunie Comisia de învățământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri și sport; după 23 iunie Vicepreședinte 
 

Raport de activitate pentru anul 2008 
 

Ședințe ale consiliului 

local sau județean 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare Ședință de constituire 

21.01.2008 28.02.2008 23.06.2008 

13.02.2008 10.09.2008  

31.03.2008 05.12.2008  

30.04.2008   

30.05.2008   

30.07.2008   

27.08.2008   

25.09.2008   

31.10.2008 absență motivată   

21.11.2008   

19.12.2008   

Ședințe ale comisiilor de 

specialitate 

Comisia învățământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri și sport: 

15.01.2008 

07.02.2008 
19.03.2008 

31.03.2008 

22.04.2008 
20.05.2008 

30.05.2008 

Întâlniri cu cetățenii 15.01.2008-14,00 Sediul I.S.J. 
18.02.2008-14,00 Sediul I.S.J. 

17.03.2008-15,00 Sediul I.S.J. 

21.04.2008-18,00 Malnaș 
19.05.2008-15,00 Sediul I.S.J. 

02.06.2008-15,00 Sediul I.S.J 

Audiențe Locația audiențelor: Sediul Consiliului Județean Covasna-Sf. Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 4 

Programul audiențelor: fiecare luni ora 10-12 
Numărul de audiențe acordate: 7 

Probleme discutate: 

- informații cu privire la moștenirea unui teren forestier; 

- solicitare sprijin în vederea puneri în posesie a unui teren intravilan; 

- reclamație, rezultatul concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean pentru ocuparea postului de profesor de limba 
română în comuna Mărcușa; 

- solicitare ajutor la întocmirea unei documentații pentru a primi sprijin financiar pentru Fundație; 

- solicitare sprijin financiar pentru spitalizarea copilului bolnav de leucemie; 
- contestație, rezultatul obținut la concursul organizat pentru ocuparea postului de referent la Școala Populară de Arte și Meserii; 

- reclamație, Primarul Comunei Boroșneu Mare pentru nepunerea în posesie a unui teren intravilan. 

Reprezentare în consilii 

de administrație, ATOP, 

comisii de licitație, comisii 

speciale ale consiliului. 

29 ianuarie: 

- participare la ședința A.T.O.P.; 
- informare privind activitățile desfășurate de polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna în cursul anului 2007 și rezultatele obținute la 

principalele indicatori; 
- raport asupra activității desfășurate de către A.T.O.P. în cursul anului 2008. 

31 martie: 

- analizarea și dezbaterea problemelor privind eficientizarea activității al A.T.O.P. Covasna. 
08 aprilie: 
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- analizarea și dezbaterea problemelor privind violența în rândul tineretului și în școli, măsuri ce se impun în vederea stopării 

acestui fenomen; 

- informare privind rezultatul activității I.P.J. Covasna pe primul trimestru al anului 2008, privind menținerea ordinei și 
disciplinei. 

20 mai: 

- analizarea și dezbaterea problemelor privind circulația autovehiculelor, a mașinilor agricole și a animalelor pe drumurile 
publice, măsurilor ce se impun a fi luate în vederea îmbunătățirii siguranței pe drumurile publice. 

Inițiative Proiecte de hotărâre inițiative: 

- Hotărârea nr. 110/2008 privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Covasna în Adunarea Reprezentanților 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

- Hotărârea nr. 111/2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna ca membru în Consiliul de 

Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna; 
- Hotărârea nr. 183/2008 privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna în calitate de partener la Proiectul „Noi 

oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă” în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea 
resurselor umane și ocuparea forței de muncă”; 

- Hotărârea nr. 196/2008 privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna la proiectul „Dezvoltarea competențelor-

talent și performanță” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa 
prioritară 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” DIM 

1.3. „Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate”. 
 

Henning László-János 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Consilier: Zărnescu Gheorghe 

Partid: Alianța românească 

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

Raport de activitate pentru anul 2008 
 

Participare la ședințele Consiliului Județean: 

- Ședințe ordinare: 20.06; 30.07; 27.08; 25.09; 31.10; 21.11; 19.12. 
- Ședințe extraordinare: 10.09; 05.12. 

Participare la ședințele comisiei de specialitate: 

- la toate ședințele în urma convocărilor. 

Audiențe: 15.09.2008, sediul Primăriei. 

- Au fost discutate aspecte legate de aplicarea legii privind retrocedarea terenurilor cu vegetație forestieră întocmirea de specialiști a documentelor 

necesare pentru eliberarea Titlului de proprietate. 
- A fost stabilit împreună cu inspectorul pe probleme de urbanism ce documente sunt necesare pentru obținerea Certificatului de urbanism și Autorizația 

de construire pentru locuințe; 

- Au fost lămurite unele probleme privind folosirea pășunilor comunale; 
- Cele de mai sus au fost solicitate de a fi lămurite de un număr de 7 cetățeni. 

Contacte cu autoritățile publice locale: 

- Participări la ședințele Consiliilor locale Întorsura Buzăului și Dobârlău; 
- Întâlnire cu primarii și viceprimarii din zonă. 

Reprezentare în comisii de specialitate: 

- Comisia tehnică de avizare CTATU. 

Întorsura Buzăului 

15.09.2009 
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