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HOTĂRÂREA Nr. 1/2011
cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea drepturilor privind acordarea
de produse lactate, panificație, mere și miere de albine în
anul 2011

modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul
administraţiei publice, în cadrul Programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011, 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

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație,
mere și miere de albine în anul 2011, având în vedere: Raportul
Direcţiei Economice, Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.
286/2010, O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din
învăţământul de stat și privat, precum şi pentru copiii preşcolari
din grădiniţele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu
modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 905/2010
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei
distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente
distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse
lactate, panificație, mere și miere de albine în anul 2011,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 1/2011
Situația
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de
produse lactate, panificaţie, mere şi miere de albine în anul 2011 (mii lei)
Nr.
crt.

Unităţi administrativ-teritoriale

1
Sf. Gheorghe
2
Baraolt
3
Covasna
4
Întorsura Buzăului
5
Tg. Secuiesc
6
Aita Mare
7
Arcuş
8
Barcani
9
Băţanii Mari
10
Belin
11
Bixad
12
Bodoc
13
Boroşneu Mare
14
Brăduţ
15
Brateş
16
Breţcu
17
Catalina
18
Cernat
19
Chichiș
20
Comandău
21
Dalnic
22
Dobârlău
23
Estelnic
24
Ghelinţa
25
Ghidfalău
26
Hăghig
27
Ilieni
28
Lemnia
29
Malnaş
30
Mereni
31
Micfalău
32
Moacşa
33
Ojdula
34
Ozun
35
Poian
36
Reci
37
Sânzieni
38
Sita Buzăului
39
Turia
40
Valea Crișului
41
Valea Mare
42
Vâlcele
43
Vârghiș
44
Zăbala
45
Zagon
TOTAL JUDEŢ

Produse
lactate

Produse de
panificație

Mere

0
0
144
157
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
538

341
89
69
82
127
18
7
37
46
33
17
20
31
53
14
30
24
31
12
8
8
18
14
34
21
24
11
14
8
11
14
10
25
33
16
22
34
44
27
20
13
65
17
41
50
1,683

132
31
26
26
50
5
1
11
12
10
4
5
8
16
4
8
6
8
2
2
2
5
3
11
5
7
2
3
2
3
3
2
6
9
4
5
8
12
6
6
4
19
4
11
14
523

Total sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județului
473
120
239
265
177
23
8
117
58
43
21
25
39
69
18
38
30
39
36
10
10
23
17
109
26
31
13
17
10
14
17
12
31
42
20
27
42
138
33
26
17
84
21
52
64
2,744
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HOTĂRÂREA Nr. 2/2011
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi
din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de
infrastructură, precum și a sumei defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale
pe anul 2011
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din 12 ianuarie 2011, 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 21% din impozitul
pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și
a proiectelor de infrastructură, precum și a sumei defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și
comunale pe anul 2011, văzând Raportul de specialitate al
Direcţiei Economice; având în vedere: art. 33 și art. 37 din
Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat
pe anul 2011 nr. 286/2010, adresa Ministerului Finanțelor
Publice nr. 374180/29.12.2010, înregistrată la Registratura
generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 45/05.01.2011,
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 administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte
de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2011,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din cota de 21% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2011,
conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 4.901 mii lei din
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2011
și cuprinderea ei în bugetul propriu al Consiliului Județean
Covasna.
Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 2/2011
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011 (mii lei)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Unitatea administrativ-teritorială
Aita Mare
Băţani
Belin
Bodoc
Boroşneu Mare
Brateş
Brăduţ
Breţcu
Catalina
Cernat
Chichiş
Dobârlău
Ghelinţa
Ghidfalău
Hăghig
Ilieni
Lemnia
Malnaş
Moacşa
Ojdula
Ozun
Poian
Reci
Sânzieni
Turia
Valea Crişului
Vâlcele
Vârghiș
Zagon
Zăbala
Comandău
Barcani
Sita Buzăului
Valea Mare
Mereni
Arcuş
Bixad
Dalnic

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală
108
176
146
217
217
108
217
136
190
217
163
108
176
149
108
149
136
168
144
108
238
122
217
163
217
163
136
108
190
190
108
108
136
108
136
136
108
122

Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorială

39.
Micfalău
40.
Estelnic
Total Comune
41.
Sfântu Gheorghe
42.
Târgu Secuiesc
43.
Covasna
44.
Baraolt
45.
Întorsura Buzăului
Total Judeţ

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală
130
198
6,175
276
136
190
27
136
6,940

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 2/2011
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011 (mii lei)
Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorială

1.
Aita Mare
2.
Băţani
3.
Belin
4.
Bodoc
5.
Boroşneu Mare
6.
Brateş
7.
Brăduţ
8.
Breţcu
9.
Catalina
10.
Cernat
11.
Chichiş
12.
Dobârlău
13.
Ghelinţa
14.
Ghidfalău
15.
Hăghig
16.
Ilieni
17.
Lemnia
18.
Malnaş
19.
Moacşa
20.
Ojdula
21.
Ozun
22.
Poian
23.
Reci
24.
Sânzieni
25.
Turia
26.
Valea Crişului
27.
Vâlcele
28.
Vârghiș
29.
Zagon
30.
Zăbala
31.
Comandău
32.
Barcani
33.
Sita Buzăului
34.
Valea Mare
35.
Mereni
36.
Arcuş
37.
Bixad
38.
Dalnic
39.
Micfalău
40.
Estelnic
Total Comune
41.
Sfântu Gheorghe
42.
Târgu Secuiesc
43.
Covasna
44.
Baraolt
45.
Întorsura Buzăului
Total Judeţ

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură
care necesită cofinanţare locală
92
149
124
183
183
92
183
114
160
183
137
92
149
126
92
126
114
142
121
92
201
103
183
137
183
137
114
92
160
160
92
92
114
92
114
114
92
103
110
167
5,214
239
114
160
23
114
5,864

HOTĂRÂREA Nr. 3/2011
privind stabilirea costului anual pe 2011 pentru un
copil/persoană majoră care beneficiază de protecţie în
condiţiile legii
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la
proiectul de hotărâre privind costul anual pe 2011 pentru un
copil/tânăr care beneficiază de protecţie în condiţiile legii,
văzând: Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Rapoartele de

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna, în conformitate cu: Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Hotărârea
Guvernului nr. 1128/2007 privind indexarea limitelor minime
de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi
tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia
copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi
copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali
profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale
prevăzute de Legea nr. 326/2003, Hotărârea Guvernului nr.
23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
5

sociale, luând în considerare H.G. nr. 1434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, în baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte, pe anul 2011, costul anual pentru un
copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie
în condiţiile legii, în valoare de 7.789 lei/an/copil/persoană
majoră.
Art.2. Costul anual aprobat la art. 1, poate fi modificat la
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna, în funcţie
de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţională pentru
Statistică la acea dată.
Art.3. Nivelul contribuţiei anuale a comunităţilor locale la
finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate,
a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care
beneficiază de protecţie în condiţiile legii se stabileşte prin
hotărâre a fiecărui consiliu local din a cărui rază teritorială
provin copiii/persoanele majore şi nu poate fi mai mică de 25%
din costul anual pentru fiecare copil protejat sau persoană
majoră, stabilit în conformitate cu prevederile de mai sus.
Art.4. (1) Fiecare autoritate a administraţiei publice locale
va vira Consiliului Judeţean Covasna, în condiţiile şi la
termenele prevăzute de lege contribuţia lunară, care reprezintă
1/12 din contribuţia anuală.
(2) Autorităţile publice locale sunt obligate potrivit legii, să
prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în
vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului.
Art.5. Comunicarea prezentei hotărâri la Consiliile locale
din a căror rază teritorială provin copiii instituţionalizaţi se face
prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, Consiliile locale
din a căror rază teritorială provin copiii instituţionalizaţi şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 4/2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pe
anul 2011, pentru persoanele adulte cu handicap care
beneficiază de protecție în centre rezidențiale
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2011, pentru
persoanele adulte cu handicap care beneficiază de protecție în
centre rezidențiale, având în vedere: Raportul de specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, Ordinul președintelui ANPH nr. 467/2009 privind
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele
rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap
asistaţi în centre sau de susținătorii acestora, art. 94 din Legea
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
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art. 53 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, Hotărârea Guvernului nr. 23/2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 173/2010 privind
aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
în baza art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pe
anul 2011 pentru persoanele adulte cu handicap care beneficiază
de protecție în centre rezidenţiale, după cum urmează:
- la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu
handicap-Târgu Secuiesc în valoare de 23.164 lei pe
an/persoană;
- la Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu
Secuiesc în valoare de 18.692 lei pe an/persoană.
Art.2. (1) Fiecare autoritate a administraţiei publice locale,
din a căror rază teritorială provin persoanele adulte cu handicap
instituționalizați, va vira Consiliului Judeţean Covasna, în
condiţiile şi termenele prevăzute de lege, pentru fiecare persoană
instituţionalizată, pentru luna anterioară, suma reprezentând
25% din cheltuielile cu bunuri și servicii, după cum urmează:
- 312 lei pe persoană/lună pentru persoanele aflate în
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicapTârgu Secuiesc;
- 214 lei pe persoană/lună pentru persoanele aflate în
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu Secuiesc.
(2) Autorităţile publice locale sunt obligate potrivit legii, să
prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în
vederea finanţării activităţii de protecţie a persoanelor adulte cu
handicap.
Art.3. Comunicarea prezentei hotărâri la Consiliile locale
din a căror rază teritorială provin persoanele adulte cu handicap
se face prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu
handicap-Târgu Secuiesc, Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională Târgu Secuiesc, Consiliile locale din a căror rază
teritorială provin persoanele adulte cu handicap şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 5/2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor vârstnice aflate în Complexul de Servicii
Comunitare pentru persoane vârstnice Lemnia şi Căminul
pentru Persoanele Vârstnice Hăghig pe anul 2011
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor
vârstnice beneficiare de servicii rezidenţiale pe anul 2011,
având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, art. 41
alin. (2) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de

asistenţă socială, art. 27 lit. „c” şi 51 lit. „f” din Ordonanţa
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile:
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.
421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice
de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de
asistenţă socială, Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele
vârstnice, Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru serviciile sociale, Hotărârii Consiliului
Judeţean Covasna nr. 141/2006 privind aprobarea Convenţiei
de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia de Spital Szentkereszty
Stephanie şi a măsurilor ce decurg din aceasta, art. 41 şi 43 din
anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane
Vârstnice-Lemnia, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 175/2010 pentru stabilirea unor măsuri
privind funcţionarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona, în baza art. 91 alin. (5) lit. „a”
pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte, pe anul 2011, costul mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii
Comunitare Lemnia, în valoare de 680 lei/lună/persoană.
Art.2. Se stabileşte, pe anul 2011, costul mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoanele
Vârstnice Hăghig, în valoare de 650 lei/lună/persoană.
Art.3. Costul mediu lunar de întreţinere, aprobat la art. (1)
şi (2), poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna
următoare celei în care intervin corecţii ale nivelului alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile
publice de asistență socială.
Art.4. (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri
proprii şi sunt îngrijite în cele două unităţi arătate la art. 1 şi 2,
precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza
costului mediu lunar de întreţinere.
(2) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se
stabileşte astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în
cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de
60% din valoarea veniturilor personale, fără a depăşi costul
mediu lunar de întreţinere prevăzut prin art. 1 şi 2;
b) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în
cele două unităţi vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, dacă realizează
venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de
600 lei;
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii
contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată;
d) în cazul în care atât persoana vârstnică cât şi susţinătorii
legali nu sunt în măsură să achite contribuţia lunară, aceasta
obligaţie revine comunităţii locale de la domiciliul persoanei
beneficiare;
e) obligaţia de plată a contribuţiei lunare, datorată de
autorităţile locale de la domiciliul beneficiarului se subînțelege,
atâta timp cât propunerea privind acordarea serviciilor către
beneficiar, provin de la autorităţile de domiciliu, prin intermediul
anchetelor sociale;

f) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna va informa în scris autorităţile de la
domiciliul beneficiarului, asupra sumei ce urmează a fi plătită
cu titlu de contribuţie lunară.
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în
sarcina persoanei vârstnice şi/sau a reprezentantului sau a
susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată,
semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal sau de
susţinătorul legal, după caz. Angajamentul de plată constituie
titlu executoriu.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, Complexul de Servicii Comunitare Lemnia
şi Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig.
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 6/2011
privind numirea domnului Szilágyi Zsolt în funcţia de
director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea
de numire în funcția de director al Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
a domnului Szilágyi Zsolt, având în vedere: Raportul Direcţiei
Economice întocmit în acest sens, Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna;
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice,
bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 167/2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului, precum şi numirea comisiei de concurs şi de
soluţionare a contestaţiilor, la concursul de proiecte de
management pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, rezultatul
final al concursului de proiecte de management pentru
ocuparea postului vacant de director al Şcolii Populare de Arte
şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
în baza art. 91 alin. (2) lit. „e” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Proiectul de management pentru
managementul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy pe perioada
2011-2014, întocmit de domnul Szilágyi Zsolt, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data de 01 februarie 2011, domnul
Szilágyi Zsolt se numește în funcția de director al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Art.3. La data de 01 februarie 2011 Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 125/2010 privind numirea domnului
Szilágyi Zsolt ca director interimar al Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
îşi încetează aplicabilitatea.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
7

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna şi Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa-Proiectul de management pentru managementul Şcolii Populare
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy-la
Hotărârea nr. 6/2011 se poate studia la Compartimentul administrație publică.

HOTĂRÂREA Nr. 7/2011
pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a
Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data 27 ianuarie 2011; analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind modificarea
aportului financiar al Consiliului Județean Covasna la
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
având în vedere: Raportul Direcției Dezvoltarea Teritoriului;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în
acest sens; art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, 12 și
13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 35
alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 4 alin. (2)
din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2007
privind asocierea județului Covasna cu municipiul Sfântu
Gheorghe, în vederea înființării ”ASOCIAȚIEI PENTRU
DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA”;
văzând Hotărârea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna nr. 11/07.01.2011, în baza art. 91 alin. (1) lit.

„f”, 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 modificarea Actului constitutiv al
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna,
conform proiectului Actului adițional nr. 4 la Actul constitutiv
al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna,
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului
Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se împuternicește d-ra Csoma Szidónia, având funcția
de secretar al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna, cetățean român, născută la data de 20
octombrie 1982, în Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în
Sf. Gheorghe, str. László Ferenc nr. 1, bl. 2, sc. A, et. I, ap. 5,
CNP 2821020142609, posesor al C.I. seria KV, nr. 091885,
eliberată de Poliția municipiului Sf. Gheorghe la data de 23
aprilie 2003 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege
pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și
Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul
Covasna la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă
grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 7/2011
PROIECT
ACT ADIȚIONAL nr. 4
la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
Consiliul de Administrație a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10,
județul Covasna, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna nr. 11/2011 pentru
modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna;luând în considerare:
-Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2011;
-Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2011;
-Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2011;
în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 21 lit. „j” din Statutul
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; formulează următorul
ACT ADIȚIONAL
Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, se modifică după cum urmează:
1. La alineatul (3) al art. 7, litera „b” se modifică după cum urmează:
„b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 1,0 leu/locuitor pentru judeţ, 1,4 lei/locuitor pentru municipii, 0,6 lei/locuitor pentru oraşe, 0,5
lei/locuitor pentru comune, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică.”
Sfântu Gheorghe, _______________ 2011.
Semnăturile membrilor Asociației:
1) Județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin _________, ________, în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. __/_____, __________ CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, identificat cu
___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____;
___________________[semnătura]
2) Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Cod fiscal 4404605, reprezentat prin ________, în
baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/_______, CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în
___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____.
__________________[semnătura]
3) Oraşul Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Piliske nr. 1, Cod fiscal ________, reprezentat prin ________, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Covasna nr. ___/_____, CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____,
eliberată de ______ la data de _____.
__________________[semnătura]
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 7/2011
PROIECT
ACT ADIȚIONAL nr. 4
la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
Consiliul de Administrație a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10,
județul Covasna, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna nr. 11/2011 pentru
modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna; luând în considerare:
-Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2010;
-Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2010;
-Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2010;
în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 21 lit. „j” din Statutul
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; formulează următorul
ACT ADIȚIONAL
Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, se modifică după cum urmează:
1. La alineatul (1) al art. 38, litera „b” se modifică după cum urmează:
„b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 1,0 leu/locuitor pentru judeţ, 1,4 lei/locuitor pentru municipii, 0,6 lei/locuitor pentru oraşe, 0,5
lei/locuitor pentru comune, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică.”
Sfântu Gheorghe, _______________ 2011.
Semnăturile membrilor Asociației:
1) Județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin _________, ________, în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. __/_____, __________ CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, identificat cu
___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____;
__________________[semnătura]
2) Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Cod fiscal 4404605, reprezentat prin ________, în
baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/_______, CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în
___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____.
__________________[semnătura]
3) Oraşul Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Piliske nr. 1, Cod fiscal ________, reprezentat prin ________, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Covasna nr. ___/______, CNP _______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____,
eliberată de ______ la data de _____.
__________________[semnătura]

HOTĂRÂREA Nr. 8/2011
privind aprobarea participării Consiliului Județean
Covasna la Proiectul „Folosirea limbii maghiare în județul
Covasna-Magyar nyelvhasználat Háromszéken” finanţat de
Fundaţia Szülőföld Alap din Republica Ungară
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27 ianuarie 2011; analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
participării Consiliului Județean Covasna la Proiectul
„Folosirea limbii maghiare în județul Covasna-Magyar
nyelvhasználat Háromszéken” finanţat de Fundaţia Szülőföld
din Republica Ungară, având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcției Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens;
Ghidul solicitantului aferent proiectului, în baza prevederilor
art. 91 alin. (6) lit. „a” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean
Covasna la Proiectul „Folosirea limbii maghiare în județul
Covasna-Magyar nyelvhasználat Háromszéken” finanţat de
Fundaţia Szülőföld Alap din Republica Ungară.
(2) Valoarea totală a proiectului este de 1.350.000 HUF,
echivalentul a 21.600 lei.
(3) Se aprobă cofinanţarea proiectului „Folosirea limbii
maghiare în județul Covasna-Magyar nyelvhasználat Háromszéken”
de către Consiliul Judeţean Covasna cu suma de 550.000 HUF,
echivalentul a 8.800 lei, reprezentând cheltuielile de personal.
Art.2. Se împuternicește domnul Tamás Sándor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna cu semnarea contractului de
finanţare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția
Economică și Direcția Dezvoltarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 9/2011
privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni,
în anul 2011
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind organizarea
întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate
acestora de către consilierii judeţeni, în anul 2011, având în
vedere: Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
art. 51 alin. (3) coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Covasna, republicată, 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. Audienţele acordate cetăţenilor de către consilierii
judeţeni se organizează lunar, în localităţile judeţului, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
precum şi primarii localităţilor vor asigura condiţiile necesare
bunei desfăşurări a audienţelor şi a întâlnirilor cu cetăţenii.
(2) În acest scop vor asigura spaţiile necesare ţinerii
audienţelor acordate de către consilierii judeţeni.
(3) Funcţionarii Compartimentului administraţie publică din
cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică vor sprijini
9

pregătirea, organizarea şi ţinerea audienţelor precum şi
organizarea întâlnirilor de către consilierii judeţeni.
Art.3. (1) În rapoartele de activitate anuale ale consilierilor,
inclusiv ale vicepreşedinţilor, se vor face referiri la activitatea
desfăşurată în cele două domenii reglementate prin prezenta
hotărâre.
(2) Aceste rapoarte vor fi prezentate în scris, în cadrul
şedinţelor de consiliu şi vor fi făcute publice prin grija
Secretarului judeţului Covasna.
Art.4. Cheltuielile ocazionate de deplasările în teritoriu ale
consilierilor judeţeni la îndeplinirea mandatului lor privind cele
două domenii reglementate prin prezenta hotărâre, vor fi
decontate în condiţiile legii şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Covasna.
Art.5. (1) La nivelul fiecărei localitate al judeţului, prevederile
prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa locuitorilor prin
grija primarilor.
(2) Prezenta hotărâre se va afişa la sediile consiliilor locale
din judeţul Covasna şi la sediul Consiliului Judeţean Covasna.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean
Covasna, consilierii judeţeni, Direcţia Economică şi Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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Anexă la Hotărârea nr. 9/2011
CENTRALIZATOR
privind opţiunea consilierilor judeţeni la programul de acordare a audienţelor pe anul 2011
Trim. I.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
consilierului judeţean
Agrigoroei Gică
Ambrus József

DATA
25.01.2011

Bagoly Miklós Levente

28. 01.2011

4.

Baka Mátyás

5.
6.
7.
8.

Bartha Sándor
Bándi Imre
Bodó Lajos
Bote Aurel

9.

Calinic Sabin

10.

Csog Ignaţiu

10.01.2011
10.01.2011
10.01.2011
28.01.2011
10.01.2011
21.01.2011
18.01.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
16.01.2011

11.

Demeter László

14.01.2011

12.
13.
14.
15.

Dimény György
Farkas György
Fazakas Tibor
Fekete Carol

26.01 2011
24.01.2011
27.01.2011
-

16.

Fülöp Csaba

19.01.2011

17.

Joós Ştefan-Leontin

18.

Kiss Tiberiu

19.
20.
21.

Kovács Ödön
Kulcsár-Terza József-György
Molnár Endre

22.

Nagy András

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nagy Zoltán
Solomon Ioan
Tatár Márta-Éva
Tóth-Birtan Csaba
Tulit Attila
Zărnescu Gheorghe

A doua zi de
miercuri din
lună
06.01.2011
20.01.2011
28.01.2011
10.01.2011
28.01.2011

IANUARIE
ORA
LOCUL
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Ghidfalău
16,00
Covasna, Sediul P.C.M
14,00
Primăria Covasna
17,00
Sediul PNL Sf. Gheorghe
Cabinet Avocat str. Gróf
12,00
Mikó Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F,
Ap 16
12,00
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
14,00
Baraolt
17,00
Breţcu
16,00
Sat. Doboșeni, nr. 185
11,00
Primăria Reci
18,00

Covasna , Sediul PCM-MPP

11,00

Primăria Reci

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Reci
Primăria Boroşneu Mare
Cernat
Bixad
Tg. Secuiesc

DATA
25.02.2011
25.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
25.02.2011
16.02.2011
12.02.2011
23.02.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
15.02.2011

FEBRUARIE
ORA
LOCUL
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Ozun
16,00
Zăbala, Consiliul local
15,00
Primăria Comandău
11,00
Primăria Valea Mare
12,00

14.02.2011

14,00

23.02.2011
21.02.2011
17.02.2011
09.02.2011

17,00
09,00
18,00
17,00
16,00
17,00

Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Lemnia
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Sf. Gheorghe
Tg. Secuiesc
Primăria Zagon
Primăria Boroşneu Mare

11,00

Valea Crişului

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Chichiş
Primăria Boroşneu Mare
Poian
Micfalău
Tg. Secuiesc

16 .02.2011
A doua zi de
miercuri din
lună
03.02.2011
17.02.2011
25.02.2011
10.02.2011
25.02.2011

12,00

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16

-

-

-

-

-

27.01.2011
28.01.2011
28.01.2011

18,00
14,00
10,00

Sf. Gheorghe, sediul U.D.M.R,
Baraolt
Primăria Întorsura Buzăului

21.02.2011
18.02.2011
09.02.2011
23.02.2011
18.02.2011
25.02.2011

12,00
10,00
16,00
14,00
14,00
10,00

Sf. Gheorghe, Sediul UDMR
Primăria Barcani
Brateş
Primăria Arcuş
Vârghiş
Primăria Întorsura Buzăului

DATA
17.03.2011
25.03.2011
25.03.2011
07.03.2011
07.03.2011
07.03.2011
25.03.2011
10.03.2011
19.03.2011
22.03.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
20.03.2011
11.03.2011
24 .03.2011
28.03.2011
31.03.2011
17.03.2011
A doua zi de
miercuri din
lună
10.03.2011
24.03.2011
25.03.2011
10.03.2011
25.03.2011

MARTIE
ORA
LOCUL
14,00
Primăria Vâlcele
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Araci
16,00
Brateş Consiliul local
14,00
Primăria Brateş
17,00
Sediul PNL Sf. Gheorghe
Cabinet Avocat str. Gróf
12,00
Mikó Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F,
Ap 16
12,00
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
14,00
Baraolt
17,00
Ojdula
09,00
Sat. Doboșeni, nr. 185
11,00
Primăria Moacşa
18,00
Sânzieni
-

-

11,00

Covasna

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Turia
Malnaş
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe, str. Presei, nr.
4, Casa Incubator de afaceri
Primăria Bixad
Brăduţ
Primăria Întorsura Buzăului

23.03.2011

14,00

23.03.2011
25.03.2011
25.03.2011

14,00
14,00
10,00
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Trim. II.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

12

Numele şi prenumele
consilierului judeţean
Agrigoroei Gică
Ambrus József

DATA
22.04.2011

Bagoly Miklós Levente

29.04.2011

APRILIE
ORA
15,00
16,00
14,00
09 – 10
11 – 12
12 – 13
10,00
16,00
14,00
11,00

MAI

LOCUL
Consiliul Judeţean Covasna
Primăria Reci
Primăria Brateş
Tg. Secuiesc
Mereni
Estelnic
Ghidfalău
Covasna, sediul P.C. M
Primăria Covasna
Primăria Chichiş

DATA
27.05.2011
27.05.2011

4.

Baka Mátyás

5.
6.
7.
8.

Bartha Sándor
Bándi Imre
Bodó Lajos
Bote Aurel

9.

Calinic Sabin

10.

Csog Ignaţiu

04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
29.04.2011
10.04.2011
23.04.2011
20.04.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
17.04.2011

11.

Demeter László

14.04.2011

14,00

12.
13.
14.
15.

Dimény György
Farkas György
Fazakas Tibor
Fekete Carol

27.04.2011
25.04.2011
21.04.2011
-

17,00
09,00
11,00
-

Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Breţcu
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Reci
-

16.

Fülöp Csaba

06.04.2011

18,00

Covasna , Sediul PCM-MPP

17.

Joós Ştefan-Leontin

11,00

Ojdula

18.

Kiss Tiberiu

19.
20.
21.

Kovács Ödön
Kulcsár-Terza József-György
Molnár Endre

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Cernat
Bixad
Tg. Secuiesc

22

Nagy András

-

-

-

24.05.2011

14.00

23.

Nagy Zoltán

-

-

-

23.05.2011

12,00

24.
25.
26.
27.
28.

Solomon Ioan
Tatár Márta-Éva
Tóth-Birtan Csaba
Tulit Attila
Zărnescu Gheorghe

28.04.2011
29.04.2011
29.04.2011

18,00
14,00
10,00

Sf. Gheorghe, sediul U.D.M.R
Aita Mare
Primăria Întorsura Buzăului

19.05.2011
11.05.2011
25.05.2011
13.05.2011
27.05.2011

10,00
16,00
14,00
14,00
10,00

A doua zi de
miercuri din
lună
07.04.2011
21.04.2011
29.04.2011
11.04.2011
29.04.2011

12,00
12,00

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16

09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
27.05.2011
10.05.2011
27.05.2011
24.05.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
22.05.2011

ORA
15,00
16,00
14,00
09 – 10
11 – 12
12 – 13
10,00
16,00
14,00
17,00
12,00
12,00

12.05.2011

14,00

25. 05.2011
30.05.2011
26.05.2011
11.05.2011

17,00
09,00
18,00
17,00

10.05.2011
11.05.2011

14,00
16,00

A doua zi de
miercuri din
lună
05.05.2011
19.05.2011
27.05.2011
10.05.2011
27.05.2011

LOCUL
Consiliul Judeţean Covasna
Primăria Reci
Primăria Brateş
Tg. Secuiesc
Mereni
Estelnic
Ozun
Zăbala, Consiliul local
Primăria Comandău
Sediul PNL Sf. Gheorghe
Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Lemnia
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Sf. Gheorghe
Tg. Secuiesc
Comandău, Cabinet medic
familie dr. Fülöp
Primăria Zăbala

11,00

Tg. Secuiesc

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Poian
Micfalău
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe, str. Păiuş David,
nr. 51
Farmacia Elixir
Sf. Gheorghe,
Sediul UDMR
Primăria Sita Buzăului
Comandău
Primăria Arcuş
Băţani
Primăria Întorsura Buzăului

IUNIE
DATA
17.06.2011
24.06.2011
24.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
24.06.2011
10.06.2011
23.06.2011
22.06.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
19.06.2011

ORA
13,00
15,00
16,00
14,00
09 – 10
11 – 12
12 – 13
10,00
16,00
13,00
11,00
12,00
14,00

14.06.2011

14,00

22.06.2011
27.06.2011
29.06.2011
09.06.2011

17,00
09,00
11,00
18,00

-

-

A doua zi de
miercuri din
lună
09.06.2011
23.06.2011
24.06.2011
10.06.2011
-

LOCUL
Primăria Vâlcele
Consiliul Judeţean Covasna
Primăria Reci
Primăria Brateş
Tg. Secuiesc
Mereni
Estelnic
Araci
Brateş Consiliul local
Primăria Brateş
Primăria Dobârlău
Cabinet Avocat str. Gróf
Mikó Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F,
Ap 16
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Ojdula
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Moacşa
Sânzieni
-

11,00

Breţcu

11,00
11,00
18,00
10,00
-

Primăria Chichiş
Primăria Zagon
Turia
Malnaş
-

-

-

-

-

-

-

22.06.2011
17.06.2011
24.06.2011

14,00
14,00
10,00

Primăria Bixad
Belin
Primăria Întorsura Buzăului

Trim. III.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
consilierului judeţean
Agrigoroei Gică
Ambrus József

DATA
22.07.2011

Bagoly Miklós Levente

29.07.2011

IULIE
ORA
15,00
16,00
14,00
09 – 10
11 – 12
12 – 13
10,00
16,00
13,00
17,00

LOCUL
Consiliul Judeţean Covasna
Primăria Reci
Primăria Brateş
Tg. Secuiesc
Mereni
Estelnic
Ghidfalău
Covasna, Sediul P.C.M.
Primăria Covasna
Sediul PNL Sf. Gheorghe

DATA
26.08.2011
08.2011

4.

Baka Mátyás

5.
6.
7.
8.

Bartha Sándor
Bándi Imre
Bodó Lajos
Bote Aurel

9.

Calinic Sabin

10.

Csog Ignaţiu

04.07.2011
04.07.2011
04 .07.2011
29.07.2011
10.07.2011
16.07.2011
19.07.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
17.07.2011

11.

Demeter László

14.07.2011

14,00

12.
13.
14.
15.

Dimény György
Farkas György
Fazakas Tibor
Fekete Carol

27.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
13.07.2011

19,00
16,00
11,00
17,00

Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Lemnia
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Reci
Tg. Secuiesc

16.

Fülöp Csaba

06.07.2011

18,00

Covasna , Sediul PCM-MPP

17.

Joós Ştefan-Leontin

11,00

Sita Buzăului

18.

Kiss Tiberiu

19.
20.
21.

Kovács Ödön
Kulcsár-Terza József-György
Molnár Endre

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Comandău
Primăria Boroşneu Mare
Cernat
Bixad
Tg. Secuiesc

22.

Nagy András

-

-

-

09.08.2011

14,00

23.

Nagy Zoltán

-

-

-

08.08.2011

12,00

24.
25.
26.
27.
28.

Solomon Ioan
Tatár Márta-Éva
Tóth-Birtan Csaba
Tulit Attila
Zărnescu Gheorghe

28.07.2011
10.07.2011
29.07.2011

18,00
14,00
10,00

Sf. Gheorghe, sediul U.D.M.R
Baraolt,
Primăria Întorsura Buzăului

10.08.2011
24.08.2011.
15.08.2011
26.08.2011

16,00
14,00
14,00
10,00

A doua zi de
miercuri din
lună
07.07.2011
21.07.2011
29.07.2011
11.07.2011
29.07.2011

12,00
12,00

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16

01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
26.08.2011
10.08.2011
20.08.2011
24.08.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
21.08.2011

AUGUST
ORA
LOCUL
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Ozun
16,00
Zăbala, Consiliul local
14,00
Primăria Comandău
11,00
Primăria Valea Mare
12,00
12,00

12.08.2011

14,00

31.08.2011
26.08.2011
30.08.2011
-

19,00
16,00
19,00
-

-

-

A doua zi de
miercuri din
lună
04.08.2011
18.08.2011
26.08.2011
10.08.2011
26.08.2011

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Breţcu
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Sf. Gheorghe
-

11,00

Barcani

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Poian
Micfalău
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe, str. Grigore
Bălan, Bl. 15, Sc. LM
Farmacia Dona
Sf. Gheorghe,
Sediul UDMR
Zăbala
Primăria Arcuş
Aita Mare
Primăria Întorsura Buzăului

DATA
16.09.2011
23.09.2011
30. 09.2011
05.09.2011
05.09.2011
05.09.2011
23.09.2011
10.09.2011
17.09.2011
17.09.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
18.09.2011

SEPTEMBRIE
ORA
LOCUL
12,00
Primăria Vâlcele
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Araci
16,00
Brateş Consiliul local
13,00
Primăria Brateş
17,00
Sediul PNL Sf. Gheorghe
12,00
12,00

14.09.2011

14,00

28.09.2011
30.09.2011
28.09.2011
21.09.2011

19,00
16,00
11,00
18,00

07.09.2011
08.09.2011

16,00
14,00

A doua zi de
miercuri din
lună
08.09.2011
22.09.2011
30.09.2011
12.09.2011
29.09.2011
-

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Ojdula
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Moacşa
Sânzieni
Primăria Brateş
Comandău, Cabinet medic
familie dr. Fülöp

11,00

Boroşneu Mare

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Turia
Malnaş
Tg. Secuiesc

-

-

-

12.09.2011
28.09.2011
09.09.2011
30.09.2011

10,00
14,00
14,00
10,00

Primăria Dobârlău
Primăria Bixad
Băţani
Primăria Întorsura Buzăului

13

Trim. IV.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

14

Numele şi prenumele
consilierului judeţean
Agrigoroei Gică
Ambrus József

DATA
21.10.2011

Bagoly Miklós Levente

28.10.2011

OCTOMBRIE
ORA
LOCUL
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Ghidfalău
16,00
Covasna, sediul P.C.M
14,00
Primăria Covasna
11,00
Primăria Dobârlău

4.

Baka Mátyás

5.
6
7.
8.

Bartha Sándor
Bándi András
Bodó Lajos
Bote Aurel

9.

Calinic Sabin

10.

Csog Ignaţiu

03.10.2011
03.10.2011
03.10.2011
28.10.2011
10.10.2011
21.10.2011
19.10.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
16.10.2011

11.

Demeter László

14.10.2011

14,00

12.
13.
14.
15.

Dimény György
Farkas György
Fazakas Tibor
Fekete Carol

26.10.2011
28.10.2011
28.10.2011
12.10.2011

19,00
16,00
11,00
17,00

Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Breţcu
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Reci
Tg. Secuiesc

16.

Fülöp Csaba

19.10.2011

18,00

Covasna , Sediul PCM-MPP

17.

Joós Ştefan-Leontin

11,00

Hăghig

18.

Kiss Tiberiu

19.
20.
21.

Kovács Ödön
Kulcsár-Terza József-György
Molnár Endre

A doua zi de
miercuri din
lună
06.10.2011
20.10.2011
28.10.2011
10.10.2011
28.10.2011

11,00
11,00
18,00

22.

Nagy András

31.10.2011

10,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nagy Zoltán
Solomon Ioan
Tatár Márta-Éva
Tóth-Birtan Csaba
Tulit Attila
Zărnescu Gheorghe

10.10.2011
27.10.2011
14.10.2011
28.10.2011

12,00
18,00
14,00
10,00

Primăria Chichiş
Primăria Boroşneu Mare
Cernat
Bixad
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe, str. Gróf Mikó
Imre, nr. 4 Farmacia Dona1129
Sf. Gheorghe, Sediul UDMR
Sf. Gheorghe, sediul U.D.M.R,
Brăduţ
Primăria Întorsura Buzăului

12,00
12,00

15,00

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16

DATA
25.11.2011
25.11.2011
07.11.2011
07.11.2011
07.11.2011
25.11.2011
10.11.2011
18.11.2011
22.11.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
20.11.2011

NOIEMBRIE
ORA
LOCUL
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Ozun
16,00
Zăbala, Consiliul local
13,00
Primăria Comandău
17,00
Sediul PNL Sf. Gheorghe
12,00

14.11.2011

14,00

30.11.2011
25.11.2011
10.11.2011
09.11.2011

17,00
16,00
19,00
18,00
16,00
18,00

Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Lemnia
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Sf. Gheorghe
Sânzieni
Primăria Boroşneu Mare
Primăria Zăbala

11,00

Băţanii Mari

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Poian
Micfalău
Tg. Secuiesc

16.11.2011
A doua zi de
miercuri din
lună
10.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
10.11.2011
25.11.2011

12,00

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16

-

-

17.11.2011
09.11.2011
24.11.2011
18.11.2011
25.11.2011

10,00
16,00
14,00
14,00
10,00

Primăria Întorsura Buzăului
Brateş
Primăria Arcuş
Belin
Primăria Întorsura Buzăului

DATA
16.12.2011
22.12.2011
30.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
16.12.2011
10.12.2011
16.12.2011
20.12.2011
Ultima zi de
vineri din
lună.
18.12.2011

DECEMBRIE
ORA
LOCUL
13,00
Primăria Vâlcele
15,00
Consiliul Judeţean Covasna
16,00
Primăria Reci
14,00
Primăria Brateş
09 – 10
Tg. Secuiesc
11 – 12
Mereni
12 – 13
Estelnic
10,00
Araci
16,00
Brateş Consiliul local
12,00
Primăria Brateş
17,00
Sediul PNL Sf. Gheorghe
12,00
14,00

14.12.2011

14,00

29.12.2011
16.12.2011
08.12.2011
-

17,00
16,00
11,00
-

-

-

A doua zi de
miercuri din
lună
08.12.2011
22.12.2011
16.12.2011
12.12.2011
22.12.2011

Cabinet Avocat str. Gróf Mikó
Imre nr. 4, bl. 1, Sc. F, Ap 16
Filia, nr. 403
Baraolt, Muzeul depresiunii
Baraolt
Ojdula
Sat. Doboșeni, nr. 185
Primăria Moacşa
-

11,00

Belin

11,00
11,00
18,00
10,00
15,00

Primăria Boroşneu Mare
Primăria Chichiş
Turia
Malnaş
Tg. Secuiesc

-

-

14.12.2011
16.12.2011
30.12.2011

14,00
14,00
10,00

Primăria Bixad
Vârghiş
Primăria Întorsura Buzăului

HOTĂRÂREA Nr. 10/2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 176/2010 privind aprobarea participării
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig la
„Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari
unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi
de cult”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 176/2010 privind
aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice
Hăghig la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”;
având în vedere: Raportul de specialitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig, precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1741/2010 pentru
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzirebeneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi
unităţi de cult, Dispoziţia nr. 529/2010 a Preşedintelui Administraţie
Fondului pentru Mediu, ținând cont de Devizul general al
obiectivului de investiție „Completarea sistemului clasic de
încălzire cu sistem care utilizează energie regenerabilă la
imobilul-Cămin pentru persoane vârstnice Hăghig”, în baza art.
91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 176/2010 privind aprobarea participării Căminului
pentru Persoane Vârstnice Hăghig la „Programul privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale,
instituţii publice şi unităţi de cult” se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.2. (1) Valoarea Proiectului este de 1.187.000 lei, valoarea
studiului de fezabilitate este de 35.960 lei (inclusiv TVA), fiind
considerată cheltuială eligibilă.”
(2) Se aprobă cofinanțarea Consiliului Județean Covasna
pentru proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire cu
sistem care utilizează energie regenerabilă la imobilul-Cămin
pentru persoane vârstnice Hăghig” din cadrul „Programului
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale,
instituţii publice şi unităţi de cult” cu suma totală de 178.330
lei din care 112.074 lei reprezentând 10% din cheltuielile eligibile
ale proiectului și 66.256 lei din cheltuielile neeligibile.”

HOTĂRÂREA Nr. 11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona,
având în vedere: Raportul Căminului pentru Persoane Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona întocmit în acest sens,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 175/2010 pentru stabilirea unor măsuri privind
funcţionarea Căminului pentru Persoane Vârstnice HăghigHídvégi Idősök Otthona, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 47/2006
privind sistemul naţional de asistenţă socială, H.G. 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 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 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 și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök
Otthona, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă art.
1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 150/2006
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
Organigramei şi Statului de funcţii a Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna precum şi Căminul pentru Persoane Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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Anexă la Hotărârea nr. 11/2011
Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősek Otthona
CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale
Art.1. Rolul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare defineşte structura organizatorică respectiv relaţiile Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősek
Otthona, funcţionează ca şi componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (DGASPC Covasna), cu personalitate
juridică, având rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială privind persoanele vârstnice.
Art.2. Bazele şi condiţiile legale a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
- Ordonanţa de Urgenţă 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistență socială , precum și a normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.G. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 515/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și
pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice
- Hotărâre de Guvern 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţa de Urgenţă 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate
în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.
Art.3. Valabilitatea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va intra în vigoare după aprobare, prin hotărâre, a Consiliului Judeţean Covasna.
CAPITOLUL II.
Caracteristici, principii, funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig
Art.4. Caracteristicile Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig
(1) Denumirea: Cămin pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősek Otthona
(2) Sediul: Str. Andrei Șaguna, nr. 420.
(3) Forma juridică: căminul funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu personalitate juridică
distinctă.
(4) Ștampila: Consiliul Judeţean Covasna, DGASPC Covasna, Cămin pentru Persoane Vârstnice Hăghig.
(5) Activitatea de bază: Căminul asigură următoarele servicii sociale în sistem rezidenţial pentru persoane vârstnice:
- găzduire pe perioada nedeterminată
- îngrijire (îngrijire permanentă și asistență medicală)
- asistență paleativă
- consiliere psihologică
- socializare și petrecere a timpului liber
Centrul are în tot cea ce întreprinde o atitudine inclusivă privind persoanele vârstnice.
(6) Capacitatea: 110 locuri .
(7) Coordonator metodologic:
- Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
(8) Relaţiile Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig: În îndeplinirea atribuţiilor sale Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig este în relaţii cu:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna-relaţii de ordin metodologic și structural.
Art.5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale din cadrul căminului sunt următoarele:
- respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
- asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
- asigurarea dreptului de a alege;
- abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
- participarea persoanelor beneficiare;
- cooperarea şi parteneriatul;
- recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
- abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
- orientarea pe rezultate;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii;
- combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.
Art.6. Funcţiile Căminului pentru Persoane Vârstnice:
Organizarea activității căminului și administrare (cadrul de organizare și funcționare; personal de conducere; planificare și dezvoltare; evluare și control;
comunicare internă și externă, parteneriate; arhivarea datelor).
Se preocupă de problemele de resurse umane (structura de personal; selecție; angajare; promovare )
Accesarea serviciilor (informare; admitere; evaluare; planificarea serviciilor; contract de servicii; ieșire)
Găzduire (siguranță și accesibilitate; confidențialitatea informației; amenajarea dormitoarelor, spațiilor pentru prepararea și servirea hranei, spațiilor comune,
spațiilor igienico-sanitare; igiena și controlul infecțiilor).
Îngrijire (hrănire, ajutor pentru igiena personală, supravegherea și menținerea sănătății, medicație; proceduri îndeplinirea formalităților în caz de deces ).
Integrare și/sau reintegrare socială (activități de integrare și reintegrare).
Asigurarea unei atitudini demne și etice (asigurarea drepturilor beneficiarilor la o viață demnă; întocmește și respectă codul drepturilor beneficiarilor; relații
respectuoase beneficiari-personal).
CAPITOLUL III.
Obiectivul general şi atribuţiile
Art.7. Obiectivul general al Căminului pentru Persoane Vârstnice este acela de a implementa politicile şi strategiile judeţene privind protecţia socială a
persoanelor vârstnice, de a preveni şi combate marginalizarea socială a acestora.
În realizarea acestui obiectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig răspunde de gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare specifice activităţii
sale.
Art.8. Pentru realizarea obiectivelor sale, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig are următoarele atribuţii:
- asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;
- asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent, cu găzduire;
- asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;
- organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituțiilor ;
- acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situaților care pun în pericol siguranța beneficiarilor;
- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât a personalului cât și a beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și
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funcționare;
- elaborează carta drepturilor beneficiarilor;
- dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și cu orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării
serviciilor sociale furnizate;
- asigură condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană;
- asigură condiții de menținere a igienei personale a beneficiarilor și a colectivității în care aceștia trăiesc;
- asigură servicii de supraveghere, menținerea sănătății și medicația în concordanță cu nevoile beneficiarilor.
Art.9. Căminul va asigura resursele umane, materiale și financiare necesare implementării politicilor și strategiilor în domeniu și în scopul furnizării
serviciilor sociale către categoriile de beneficiari asistați.
CAPITOLUL IV.
Structura organizatorică, structura de personal și organele de conducere ale căminului
Art.10. Structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal ale Căminului și bugetul instituției se aprobă prin hotarâre a Consiliului Județean
Covasna la propunerea directorului Căminului, și cu avizul Consiliului consultativ.
Art.11. Căminul are obligația să asigure structura de personal stabilită prin prevederile legale în vigoare.
Art.12. Structura personalului este formata din:
- personal de conducere: director, contabil șef;
- personal de specialitate și îngrijire: psiholog, asistent social, asistent medical, instructor-animator, infirmier;
- personal administrativ, de deservire și pază: magaziner, șofer, contabil, îngrijitor, paznic, bucătar, spălătoreasă, muncitor întreținere, muncitor ergoterapie,
muncitor necalificat.
Art.13. Numărul de posturi este cel stabilit prin organigrama și statul de funcții aprobate de Consiliul județean Covasna, cu avizul Consiliului consultativ.
Art.14. Conducerea căminului este asigurată de director, sprijinit în activitatea sa de Consiliul consultativ. În activitatea sa directorul va fi ajutat de către
contabilul-șef care în absența directorului va exercita atribuțiile acestuia, desemnat în acest sens prin dispoziția directorului.
Art.15. (1) Căminul administrează și gestionează serviciile și activitățile asumate, în baza unei planificări riguroase și cu respectarea normelor legale în
vigoare.
(2) Conducerea elaborează, în baza legislației în vigoare, un document cadru-numit Proiect instituțional care cuprinde cel puțin următoarele: tipul și misiunea;
principiile directoare; grupul de beneficiari și nevoile specifice; obiectivele de dezvoltare instituțională, pe 3 ani; servicii destinate grupului de beneficiari; scopul și
obiectivele serviciilor; resursele umane, materiale și financiare disponibile și potențiale; relații interinstituționale dezvoltate.
(3) Conducerea elaborează anual și răspunde de îndeplinirea Planului de activitate al unității:
(4) Planul de activitate și Proiectul instituțional stau la baza elaborării/revizuirii celorlalte documente utilizate de Cămin.
Art.16. (1) Conducerea utilizează, în baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare și control, orientat pe îmbunătățirea rezultatelor activității.
(2) Conducerea definește un set clar de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor;
(3) Promovează activități de măsurare a satisfacției beneficiarilor și a familiilor acestora, a personalului și a celorlalte grupuri de interes.
(4) Conducerea asigură realizarea de activități de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor, conform normelor legale și regulamentelor interne.
(5) Conducerea întocmeşte, la finele fiecărui an, un Raport de activitate. Raportul de activitate va fi prezentat Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna respectiv Consiliului Județean Covasna.
(6) Conducerea Căminului aplică o strategie de relații cu publicul și dezvoltă o politică de colaborare activă cu alte instituții.
Directorul Căminului
Art.17. (1) Conducerea căminului este asigurată de un director sprijinit în activitatea sa de un Consiliu consultativ, în condițiile prezentului regulament.
(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului se face de către Consiliul Județean Covasna, prin hotărâre.
Art.18. Postul de director se va ocupa prin concurs organizat în condițiile legii de Consiliul Județean Covasna.
Art.19. (1) Directorul căminului asigură conducerea executivă a acestuia și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin directorul emite dispoziții.
(3) Atribuțiile directorului sunt stabilite prin fișa postului.
(4) Directorul are calitatea de ordonator terțiar de credite, acționând în această calitate potrivit legii.
Consiliul Consultativ al Căminului
Art.20. Stabilirea componenței Consiliului consultativ se face prin hotărâre de către Consiliul Județean Covasna, la propunerile entităților care sunt abilitate
să-și desemneze membrii în acest consiliu. Componența nominală a Consiliului consultativ se stabilește iar activitatea membrilor acestuia se realizează cu
respectarea dispozițiilor legale prin eliminarea conflictului de interese.
Art.21. Consiliul Consultativ este alcătuit din 7 membrii după cum urmează:
- 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Covasna;
- 2 reprezentanți ai beneficiarilor;
- un reprezentant al Consiliului local al comunei Hăghig;
- 2 reprezentanți aleși de către și din cadrul organizațiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și din unitatea administrativ teritorială pe a
cărei rază funcționează instituția..
Art.22. (1) Consiliul consultativ se întrunește trimestrial în ședință ordinară la convocarea directorului, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este
necesar.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliului consultativ adoptă hotărâri care sunt consemnate într-un registru constituit special în acest sens.
(3) Activitatea de secretariat a Consiliului consultativ este efectuată de către un secretar, numit de directorul căminului, dintre angajați.
(4) Membrii Consiliului Consultativ nu beneficiază de indemnizație de ședință.
Art.23. Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:
- avizează proiectul bugetului instituției;
- avizează structura organizatorică și numărul de personal propusă de directorul căminului;
- analizează activitatea instituției și propune măsuri și programe de îmbunătățire a activității;
- avizează statul de funcții și salarizarea personalului;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna.
Personalul de specialitate și administrativ a Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig
Art.24. Personalul de specialitate și îngrijire (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor-animator, infirmier), la fel personalul administrativ, de
deservire și pază (magaziner, șofer, contabil, îngrijitor, paznic, bucătar, spălătoreasă, muncitor întreținere, muncitor ergoterapie, muncitor necalificat) se
selecționează și se angajează prin concurs organizat de Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig în condiţiile prevăzute de lege.
Art.25. Drepturile şi obligaţiile personalului contractual al centrului sunt cele prevăzute în Codul Muncii.
Art.26. Atribuțiile angajaţilor se stabilesc de directorului Căminului prin fișa postului.
Art.27. Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului se asigură de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig.
Art.28. Evaluarea activităţii profesionale se face de către directorul căminului, conform normelor legale.
Art.29. Modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă şi relaţiilor de serviciu ale personalului, se fac potrivit dispoziţiilor din Codul Muncii, cu
avizul directorului căminului.
CAPITOLUL V.
Bugetul Căminului pentru persoane vârstnice Hăghig
Art.30. (1) Proiectul de buget este întocmit de conducerea căminului, și se înaintează Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județul
Covasna.
(2) Bugetul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Covasna, împreună cu bugetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului.
CAPITOLUL VI.
Accesarea și sistarea Serviciilor. Evaluarea beneficiarilor.
Art.31. Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig utilizează şi difuzează materiale informative privind serviciile furnizate.
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Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative şi publicitare privind serviciile
acordate.
Art.32. (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig elaborează şi utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în funcţie de tipul şi misiunea
Unităţii.
(2) Beneficiarii pot primi servicii în sistem rezidențial numai dacă sunt eligibili în condiţiile legislaţiei în vigoare şi dacă Unitatea le poate asigura serviciile
necesare.
Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig elaborează şi aplică o procedură de admitere care respectă prevederile legale şi precizează criteriile de eligibilitate,
cine ia decizia de acceptare/respingere şi modul în care aceasta este consemnată şi comunicată beneficiarului.
Art.33. Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig acordă serviciile de îngrijire numai după încheierea unui contract între furnizor şi beneficiar, în condiţiile
legii.
Art.34. Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig întocmeşte dosarul personal al beneficiarului care cuprinde cel puţin: cerere tip; copie după actul de
identitate al beneficiarului sau reprezentantului legal, recomandarea scrisă privind situaţia de dependenţă şi serviciile necesare, contractul de servicii încheiat cu
beneficiarul sau reprezentantul legal.
Art.35. (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig deţine şi aplică o procedură clară privind sistarea serviciilor.
(2) Căminul sistează serviciile numai în situaţiile prevăzute de lege şi în condiţii de siguranţă pentru beneficiar.
Art.36. (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig elaborează o procedură proprie privind sistarea serviciilor către beneficiar care menţionează condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare şi cele stipulate în contractul încheiat cu beneficiarul;
(2) După sistarea serviciilor Căminul păstrează dosarul personal al beneficiarului şi realizează două copii ale acestuia; un exemplar se înaintează beneficiarului
sau reprezentantului legal şi alt exemplar se transmite serviciului public de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia locuieşte
beneficiarul sau, după caz, primarului.
Art.37. Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig efectuează propria evaluare a fiecărui solicitant utilizând Grila naţională de evaluare, reglementată prin
legislaţia în vigoare.
Art.38. Căminul elaborează planul individualizat de îngrijire şi asistenţă a beneficiarului pe baza evaluării proprii.
Art.39. Căminul efectuează periodic reevaluarea beneficiarului pentru a evidenţia eficacitatea serviciilor.
Art.40. Căminul deţine o procedură de acordare a serviciilor care cuprinde planurile individualizate de servicii.
Art.41. Căminul elaborează şi aplică procedura proprie privind procesul de acordare a serviciilor prevăzută în Manualul de proceduri;
Căminul pentru Persoane Vârstnice-Hăghig dispune de o procedură prin care sunt stabilite condiţiile de transfer sau preluare a beneficiarului de către alţi
Furnizori.
CAPITOLUL VII.
Găzduire
Art.42. (1) Căminul asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.
(2) Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură şi accesibilă, amplasată în comunitate sau în proximitatea acesteia.
Art.43. (1) Căminul asigură fiecărui beneficiar confidenţialitatea informaţiei, în concordanţă cu politicile şi procedurile scrise, numai în interesele
beneficiarilor de servicii.
(2) Fiecare beneficiar are dreptul la confidenţialitatea informaţiei pe care o transmite personalului centrului rezidenţial.
Art.44. (1) Căminul asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale
beneficiarului.
(2) Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat, într-un dormitor.
Art.45. Căminul deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale
beneficiarilor.
Art.46. (1) Căminul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile.
(2) Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate nevoilor lor.
Art.47. (1) Căminul dispune de spaţii suficiente (altele decât dormitoarele sau holurile) pentru utilizare în comun de către beneficiari, conform misiunii
centrului şi nevoilor beneficiarilor.
(2) Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile.
Art.48. Căminul aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Căminul este curat, igienic, protejat contra riscului
infecţiilor.
Art.49. În acordarea serviciilor de găzduire Căminul respectă standardele specifice referitoare la servicii în sistem rezidențial pentru persoane vârstnice.
CAPITOLUL VIII.
Îngrijire
Art.50. Căminul asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art.51. Căminul oferă condiţii de menţinere al igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia.
Art.52. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor servicii de supraveghere, menţinere a sănătăţii şi medicaţia, în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile
beneficiarilor.
Art.53. Beneficiarii primesc servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale şi medicamente în baza
prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare.
CAPITOLUL IX.
Asistență paleativă
Art.54. Căminul asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase,
în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarului aflat în fază terminală, sau în caz de deces, i se asigură toate serviciile necesare; acesta şi
familia sa vor fi trataţi de personalul Centrului cu multă grijă, înţelegere şi respect.
Art.55. Căminul, după caz, îndeplinește formalitățile legate de deces.
Art.56. Se asigură protecția emoțională a celorlalți beneficiari.
CAPITOLUL X.
Integrare și reintegrare socială
Art.57. (1) Căminul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membrii activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă.
(2) Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strânsă cu familia şi cu comunitatea locală.
Art.58. Căminul asigură activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza unui Program de integrare/reintegrare socială care constituie o
secţiune a Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire; acest program este elaborat şi revizuit periodic în baza evaluării efectuate pentru fiecare beneficiar.
Art.59. Activităţile care vizează integrarea/reintegrarea socială, în funcţie de tipul Căminului şi de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: informare;
consiliere juridică; asistenţă socială; pregătire pentru viaţă independentă; consiliere pentru adaptarea locuinţei; socializare şi petrecere a timpului liber.
Art.60. (1) Căminul asigură condiţiile (resurse umane, echipamente şi materiale, mijloace de transport etc.) necesare pentru derularea activităţilor de
socializare şi petrecere a timpului liber desfăşurate în incinta centrului sau în comunitate;
(2) Căminul sprijină beneficiarii să participe la activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber.
CAPITOLUL XI.
Consiliere psihologică
Art.61. Consilierea psihologică poate fi individuală și în grup.
Art.62. În caz de nevoie constituie parte integrantă a îngrijirii în cămin și a integrării și reintegrării sociale.
CAPITOLUL XII.
Protecție și Reclamații
Art.63. Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig deţine şi aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotriva abuzului (verbal, fizic, psihologic,
sexual, financiar-material etc.), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman-fapte comise deliberat sau din ignoranţă.
Art.64. Căminul asigură informarea personalului şi beneficiarilor/reprezentanţilor legali (prin modalităţi accesibile, după caz) asupra procedurii cu privire la
prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.
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Art.65. Căminul pentru persoane vârstnice deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile
sesizate precum şi măsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
Art.66. Căminul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.
Art.67. Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.
Art.68. (1) Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig are şi aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a
serviciilor.
(2) Familia, reprezentantul legal al beneficiarului, precum şi alţi factori responsabili sau direct interesaţi, conform legii, sunt anunţaţi în cel mai scurt timp în
legătură cu toate incidentele deosebite care afectează securitatea beneficiarilor.
CAPITOLUL XIII.
Dispoziţii finale
Art.69. Directorul Căminului va organiza cunoaşterea prevederilor prezentului regulament de către toţi salariaţii căminului.
Art.70. Prezentul Regulament se completează cu normele legale în vigoare pentru protecţia persoanelor vârstnice.

HOTĂRÂREA Nr. 12/2011
privind aprobarea participării Consiliului Județean
Covasna la Proiectul „Catalogul turistic Ținutul Secuiesc în
trei limbi” finanţat de Fundaţia Szülőföld Alap din
Republica Ungară
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
participării Consiliului Județean Covasna la Proiectul
„Catalogul turistic Ținutul Secuiesc în trei limbi” finanţat de
Fundaţia Szülőföld Alap din Republica Ungară, având în
vedere: Raportul de specialitate al Compartimentului pentru
Protecția Naturii, Dezvoltarea Turismului; rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens;
Ghidul solicitantului aferent proiectului, în baza prevederilor
art. 91 alin. (6) lit. a) și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean
Covasna la Proiectul „Catalogul turistic Ținutul Secuiesc în trei
limbi” finanţat de Fundaţia Szülőföld Alap din Republica
Ungară.
(2) Valoarea totală a proiectului este de 30.200 lei, din care
contribuţia Fundației Szülőföld Alap este în valoare de 700.000
HUF echivalent a 11.200 lei.
(3) Se aprobă cofinanţarea proiectului „Catalogul turistic
Ținutul Secuiesc în trei limbi” de către Consiliul Judeţean Covasna
cu suma de 19.000 lei, reprezentând contribuţia financiară
proprie a Consiliului Judeţean Covasna.
Art.2. Se împuternicește domnul Tamás Sándor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna cu semnarea contractului de finanţare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția
Economică și Direcția Dezvoltarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 13/2011
privind aprobarea participării Consiliului Județean
Covasna cu proiectul „Completarea sistemului de
preparare a apei calde menajere prin instalarea sistemului
care utilizează energie solară la Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”, în
cadrul Programului privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzirebeneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții
publice și unități de cult

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
proiectului de investiții cu titlul „Completarea sistemului de
preparare a apei calde menajere prin instalarea sistemului care
utilizează energie solară la Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”, precum și participarea
Consiliului Județean Covasna cu acest proiect în cadrul
Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unități
administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult,
având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna
întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1741/2010 pentru
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire-beneficiari unități administrativ-teritoriale,
instituții publice și unități de cult, Dispoziţia nr. 529/2010 a
Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, 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 participarea Consiliului Județean Covasna
cu proiectul „Completarea sistemului de preparare a apei calde
menajere prin instalarea sistemului care utilizează energie
solară la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe”, în cadrul Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții
publice și unități de cult, lansat de Ministerul Mediului și
Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu.
Art.2. Se aprobă cofinanțarea Consiliului Județean Covasna
pentru proiectul „Completarea sistemului de preparare a apei
calde menajere prin instalarea sistemului care utilizează energie
solară la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe” cu suma de 400.838,50 lei, reprezentând
10,1% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Art.3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean
Covasna a cheltuielilor neeligibile la proiectul menționat în art.
1 în sumă de 186.682,96 lei, precum și a oricăror costuri
suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.
Art.4. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean
Covasna a surselor financiare necesare în vederea susținerii
contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în
vederea finanțării de către Autoritatea Fondului pentru Mediu.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează președintele Consiliului Județean Covasna, Direcţia
Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică din cadrul
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aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 14/2011
privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
48/2010 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Covasna, având în vedere: Raportul Serviciului
Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna
întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate, ale Consiliului Judeţean Covasna, Ordonanţa
Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanei, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004
pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare
a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului
şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu
modificările ulterioare, Legea cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art.
4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul

2011 a personalului plătit din fonduri publice, Ordinul comun
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi
ministrului finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice Avizul nr. 1953211/27.01.2011 al Direcția
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,
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. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeași dată se abrogă anexa nr. 2 „Statul de funcţii
al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Covasna” al Hotărârii Consiliului Județean Covasna
nr. 48/2010 privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcţii ale Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Covasna, precum și orice alte dispoziții contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Serviciul Public Comunitar Judeţean
de Evidenţă a Persoanelor Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 14/2011
(Anexa nr. 2 la H.C.J.Cv nr. 48/2010)

STATUL DE FUNCŢII
al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna
a) FUNCŢII PUBLICE
Categorii de funcţii publice
Nr.
crt.
de cond.
de execuţie
1.
Şef. serv
2.
Consilier
3.
Consilier
4.
Ref. de specialitate
5.
Referent
TOTAL

Nivelul
studiilor
S
S
S
SSD
M

Clasa
I
I
II
III

Gradul profesional/
gradul
II
superior
principal
asistent
superior

Nr. funcţii
1
3
4
1
2
11

b) PERSONAL CONTRACTUAL-POLIŢIŞTI DETAŞAŢI
Nr.
crt.
de cond.
1.
TOTAL
TOTAL GENERAL

Funcţia
de execuţie
Inspector de specialitate

HOTĂRÂREA Nr. 15/2011
privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna, văzând Raportul Direcției
Economice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate întocmite în acest sens, având în vedere: art. 33 din
Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (3) din Legea nr.
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice, Ordinul comun al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr.
42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
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Nivelul
studiilor
S

Gradul

Nr. funcţii

II

1
1
12

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în baza art.
91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexelor
nr. 1 şi 1a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Covasna nr. 180/2010 privind aprobarea Organigramei
și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 15/2011
STATUL DE FUNCŢII
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Nr.
Funcția de demnitate publică
Nivelul studiilor
crt.
1
președinte
S
2
vicepreședinte
S
3
vicepreședinte
S
TOTAL FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
FUNCŢII PUBLICE
Categorii de funcţii publice
Nr.
Clasa
crt.
funcţia publică de conducere
funcţia publică de execuţie
Funcții publice generale
4
secretar al judeţului
I
5
arhitect şef
I
6
director executiv
I
7
director executiv adjunct
I
8
şef serviciu
I
9
şef birou
I
10
consilier
I
11
consilier
I
12
consilier
I
13
inspector
I
14
inspector
I
15
consilier juridic
I
16
consilier juridic
I
17
consilier juridic
I
18
auditor
I
19
referent de specialitate
II
20
referent de specialitate
II
21
referent
III
22
referent
III
Funcții publice specifice
23
consilier-manager de proiect
I
24
consilier-manager de proiect
I
TOTAL FUNCŢII PUBLICE

Nr.
crt.

Funcţia
de conducere

Nr.
funcții
1
1
1
3

Gradul profesional/
gradul

Nivelul
studiilor

Nr.
funcţii

II
II
II
II
II
II
superior
principal
asistent
superior
asistent
superior
principal
asistent
principal
superior
asistent
superior
principal

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
M
M

1
1
3
2
1
1
18
9
9
2
3
1
1
3
1
1
1
6
1

superior
asistent

S
S

5
1
71

FUNCȚII CONTRACTUALE
Gradul profesional/
treapta profesională/
de execuţie
gradul

25
administrator public
26
şef serviciu
27
consilier
28
inspector de specialitate
29
inspector de specialitate
30
referent
31
referent
32
referent
33
casier
34
şofer
35
muncitor calificat
36
muncitor calificat
37
îngrijitor
TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE
TOTAL GENERAL

II
IA
II
IA
IA
II
I
III
IV

Nivelul
studiilor

Nr.
funcţii

S
S
S
S
S
SSD
M
M
M

1
2
4
6
8
1
3
1
1
6
7
1
4
45
119

Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 15/2011
STATUL DE FUNCŢII
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Nr. crt.
Funcția de demnitate publică
Nivelul studiilor
1
Președinte
S
2
Vicepreședinte
S
3
Vicepreședinte
S
Total funcții de demnitate publică
3
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FUNCŢII PUBLICE
Categorii de funcţii publice
Nr.
Gradul profesional/
Nivelul
Clasa
crt.
gradul
studiilor
funcţia publică de conducere
funcţia publică de execuție
4
Secretar al judeţului
I
II
S
Compartimentul autoritate tutelară şi probleme sociale
5
Consilier
I
asistent
S
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
6
Director executiv
I
II
S
7
Director executiv adjunct
I
II
S
Compartimentul juridic
8
Consilier juridic
I
superior
S
9
Consilier juridic
I
principal
S
10
Consilier juridic
I
asistent
S
11
Consilier juridic
I
asistent
S
Compartimentul administraţie publică
12
Consilier
I
superior
S
13
Consilier
I
superior
S
14
Consilier
I
asistent
S
Compartimentul relaţii cu publicul-petiţii
15
Consilier
I
asistent
S
16
Consilier
I
asistent
S
Secretariat A.T.O.P.
17
Inspector
I
superior
S
Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului
18
Consilier
I
superior
S
DIRECŢIA ECONOMICĂ
19
Director executiv
I
II
S
20
Director executiv adjunct
I
II
S
Compartimentul buget-finanţe
21
Consilier
I
superior
S
22
Consilier
I
principal
S
23
Inspector
I
superior
S
24
Consilier
I
asistent
S
Compartimentul resurse umane
25
Consilier
I
superior
S
26
Consilier
I
superior
S
27
Consilier
I
superior
S
28
Consilier
I
principal
S
Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G.
29
Consilier
I
superior
S
30
Consilier
I
superior
S
Compartimentul contabilitate
31
Consilier
I
superior
S
32
Consilier
I
principal
S
33
Referent
III
superior
M
Compartimentul informatic
34
Consilier
I
superior
S
35
Referent de specialitate
II
superior
SSD
DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI
36
Director executiv
I
II
S
37
Arhitect-şef
I
II
S
Biroul urbanism şi G.I.S.
38
Şef birou
I
II
S
39
Consilier
I
principal
S
40
Inspector
I
asistent
S
41
Referent de specialitate
II
asistent
SSD
42
Referent
III
superior
M
43
Referent
III
superior
M
Compartimentul control urbanism
44
Consilier
I
superior
S
45
Consilier
I
asistent
S
Serviciul managementul proiectelor
46
Șef serviciu
I
II
S
47
Consilier-manager de proiect
I
superior
S
48
Consilier-manager de proiect
I
superior
S
49
Consilier-manager de proiect
I
superior
S
50
Consilier-manager de proiect
I
superior
S
51
Consilier-manager de proiect
I
asistent
S
52
Referent
III
superior
M
Unitatea de implementare a proiectului-Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna
53
Consilier-manager de proiect
I
superior
S
54
Consilier
I
superior
S
55
Consilier
I
principal
S
Compartimentul relații interinstituționale, monitorizare
56
Referent
III
superior
M
57
Referent
III
principal
M
Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean
58
Consilier
I
superior
S
59
Consilier
I
superior
S
Compartimentul achiziţii publice
60
Consilier
I
superior
S
61
Consilier
I
principal
S
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Categorii de funcţii publice
Nr.
crt.
funcţia publică de conducere
funcţia publică de execuție
62
Inspector
63
Consilier juridic
Compartimentul pentru protecția naturii, dezvoltarea turismului
64
Consilier
65
Consilier
66
Consilier
67
Consilier
68
Inspector
Compartimentul relaţii externe, mass-media
69
Consilier
70
Consilier
71
Referent
Centrul de informare Europe Direct
72
Consilier
73
Consilier
Compartimentul audit public intern
74
Auditor
Total funcții publice

Nr.
crt.

de conducere

75

Administrator public

I
I

Gradul profesional/
gradul
asistent
asistent

Nivelul
studiilor
S
S

I
I
I
I
I

principal
principal
principal
asistent
asistent

S
S
S
S
S

I
I
III

superior
superior
superior

S
S
M

I
I

asistent
asistent

S
S

I

principal

S
71

Clasa

PERSONALUL CONTRACTUAL
Funcţia
Gradul profesional/
treapta profesională/
de execuţie
gradul

Nivelul
studiilor

S
CABINETUL PREȘEDINTELUI
76
Consilier
S
77
Consilier
S
78
Consilier
S
79
Consilier
S
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE
80
Șef serviciu
II
S
Compartimentul programare și urmărire lucrări de întreținere
81
Inspector de specialitate
IA
S
82
Inspector de specialitate
IA
S
83
Inspector de specialitate
IA
S
84
Inspector de specialitate
II
S
85
Referent
IA
SSD
86
Referent
IA
M
Formație de lucru
87
Muncitor calificat
III
88
Muncitor calificat
III
89
Muncitor calificat
III
90
Muncitor calificat
III
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartimentul registratură
91
Referent
IA
M
Compartimentul administrarea patrimoniului
92
Inspector de specialitate
II
S
93
Inspector de specialitate
II
S
94
Inspector de specialitate
II
S
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Compartimentul contabilitate
95
Casier
M
Secretariatul Direcţiei economice
96
Referent
II
M
Serviciul administrativ-gospodăresc
97
Şef serviciu
II
S
98
Inspector de specialitate
II
S
99
Inspector de specialitate
II
S
100
Inspector de specialitate
II
S
101
Referent
IA
M
102
Inspector de specialitate
II
S
DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI
Serviciul managementul proiectelor
103
Inspector de specialitate
IA
S
104
Inspector de specialitate
IA
S
COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECȚIA NATURII, DEZVOLTAREA TURISMULUI
105
Inspector de specialitate
IA
S
PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ
106
Muncitor calificat
III
107
Şofer
I
108
Şofer
I
109
Şofer
I
110
Şofer
I
111
Şofer
I
112
Şofer
I
113
Muncitor calificat
III
114
Muncitor calificat
III
115
Muncitor calificat
IV
116
Îngrijitor
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Nr.
crt.

Funcţia
de conducere

117
118
119
Total funcții contractuale
TOTAL FUNCŢII

de execuţie

Gradul profesional/
treapta profesională/
gradul

Nivelul
studiilor

Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor

HOTĂRÂREA Nr. 16/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Camerei Agricole
Județene Covasna-Kovászna Megyei Agrárkamara
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Statului de funcții al Camerei Agricole Județene
Covasna-Kovászna Megyei Agrárkamara, văzând Raportul
Direcției Economice precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având în
vedere: art. 33 din Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (3)
din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice, Ordinul comun al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului
finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art.
97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

45
119

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă, începând cu data de 01 ianuarie 2011,
Statul de funcţii al Camerei Agricole Județene CovasnaKovászna Megyei Agrárkamara, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 2 „Stat de funcţii
Camera Agricolă Judeţeană Covasna” al Hotărârii Consiliului
Judeţean Covasna nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Camerei Agricole Județene Covasna-Kovászna
Megyei Agrárkamara, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2010, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Camera
Agricolă Județeană Covasna-Kovászna Megyei Agrárkamara.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 16/2011
STATUL DE FUNCŢII
CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ COVASNA-KOVÁSZNA MEGYEI AGRÁRKAMARA
Categorii de funcţii publice
Nr.
crt.
funcţia publică de conducere
funcţia publică de execuţie
1
şef serviciu
2
consilier
3
consilier
4
consilier
TOTAL FUNCŢII PUBLICE

HOTĂRÂREA Nr. 17/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se
propune aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, văzând
Raportul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având în
vedere: art. 33 din Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (3)
din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice, Ordinul comun al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului
finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art.
97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform
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Clasa
I
I
I
I

Gradul profesional/
gradul
II
superior
principal
asistent

Nivelul
studiilor
S
S
S
S

Nr.
funcții
1
9
1
2
13

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 4 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Covasna nr. 173/2010 privind aprobarea unor măsuri
organizatorice în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 17/2011
STATUL DE FUNCŢII
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
FUNCŢII PUBLICE
Nivelul
Gradul profesional/
studiilor
Gradul
I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu
1
Director General
S
Grad II
2
Director General adjunct
S
Grad II
3
Director General adjunct
S
Grad II
4
Director General adjunct
S
Grad II
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial
5
Inspector
S
Superior
6
Inspector
S
Asistent
7
Inspector
S
Asistent
b. Compartiment management de caz
8
Consilier
S
Superior
9
Inspector
S
Principal
10
Inspector
S
Asistent
c. Serviciu rezidenţial
11
Inspector
S
Superior
12
Inspector
S
Asistent
13
Inspector
S
Asistent
14
Inspector
S
Asistent
15
Inspector
S
Asistent
16
Inspector
S
Principal
d. Serviciu de asistenţă maternală
17
Şef serviciu
S
Grad II
18
Inspector
S
Superior
19
Inspector
S
Principal
20
Inspector
S
Principal
21
Inspector
S
Asistent
22
Inspector
S
Asistent
23
Inspector
S
Asistent
24
Inspector
S
Asistent
25
Inspector
S
Asistent
26
Inspector
S
Debutant
27
Inspector
S
Debutant
e. Serviciu de plasament familial, adopţii
28
Şef serviciu
S
Grad II
29
Inspector
S
Principal
30
Inspector
S
Principal
31
Inspector
S
Principal
32
Inspector
S
Asistent
33
Inspector
S
Asistent
34
Inspector
S
Asistent
35
Inspector
S
Asistent
f. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului
36
Inspector
S
Superior
37
Inspector
S
Principal
38
Inspector
S
Asistent
g. Serviciul de evaluare complexă
39
Inspector
S
Superior
h. Audit public intern
40
Auditor
S
Principal
i. Compartiment contencios juridic
41
Consilier juridic
S
Principal
42
Consilier juridic
S
Asistent
43
Consilier juridic
S
Asistent
j. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe
44
Inspector
S
Superior
45
Inspector
S
Principal
46
Inspector
S
Principal
47
Inspector
S
Asistent
48
Inspector
S
Asistent
k. Compartiment pentru Managementul de proiecte
49
Consilier-Manager de proiecte
S
Superior
50
Consilier-Manager de proiecte
S
Principal
51
Consilier-Manager de proiecte
S
Asistent
52
Consilier-Manager de proiecte
S
Debutant
l. Compartiment de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, şi relaţii publice
53
Inspector
S
Superior
54
Referent de spec.
SSD
Asistent
m. Serviciul economic, finanţe, contabilitate
55
Şef serviciu
S
Grad II
56
Inspector
S
Principal
57
Inspector
S
Asistent
58
Inspector
S
Asistent
59
Inspector
S
Asistent
60
Inspector
S
Asistent
61
Referent
M
Superior
Nr.
crt.

Funcția
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Nr.
Nivelul
Gradul profesional/
Funcția
crt.
studiilor
Gradul
62
Referent
M
Superior
n. Biroul resurse umane
63
Şef birou
S
Grad II
64
Consilier
S
Superior
65
Inspector
S
Principal
66
Inspector
S
Asistent
67
Referent
M
Superior
68
Referent
M
Superior
o. Compartiment tehnic, patrimoniu, achiziţii publice
69
Inspector
S
Superior
70
Inspector
S
Superior
71
Inspector
S
Principal
72
Inspector
S
Asistent
73
Referent de spec.
SSD
Superior
p. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte
74
Şef serviciu
S
Grad II
p.1. Compartiment pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi
75
Inspector
S
Superior
76
Inspector
S
Asistent
77
Referent de spec.
SSD
Principal
78
Referent
M
Superior
p.2. Compartiment pentru persoane vârstnice şi persoane singure
79
Inspector
S
Principal
80
Inspector
S
Asistent
81
Inspector
S
Asistent
p.3. Compartiment pentru persoane cu nevoi
82
Consilier
S
Superior
83
Inspector
S
Superior
84
Inspector
S
Asistent
q. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi
85
Referent
M
Superior
86
Referent
M
Superior
TOTAL
PERSONAL CONTRACTUAL
Nivelul
Gradul profesional/
studiilor
treapta profesională/grad de salarizare
I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial
87
Psiholog-specialist
S
88
Psiholog-practicant
S
b. Serviciu rezidenţial
89
Psiholog-stagiar
S
c. Serviciu de asistenţă maternală
90
Psiholog-specialist
S
91
Psiholog-specialist
S
92
Psihopedagog
S
93
Asistent social practicant
S
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii
94
Psiholog-specialist
S
95
Psiholog-practicant
S
e. Serviciul de evaluare complexă
96
Psiholog-stagiar
S
97
Psihopedagog
S
98
Medic specialist
S
99
Medic primar
S
f. Serviciul administrativ
100
Şef serviciu
M
Grad II
101
Inspector de spec./Referent
S/SSD
IA
102
Inspector de specialitate
S
IA
103
Inspector de specialitate
S
I/IA
104
Şofer
M/G
I
105
Şofer
M/G
I
106
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
I
107
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi
108
Medic primar
S
h. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
109
Şef birou
S
Grad II
109.5
Medic specialist
S
110.5
Psiholog-stagiar
S
111
Psihopedagog
S
112-114
Asistent social practicant
S
i. Compartiment pentru persoane cu nevoi
115
Asistent social practicant
S
116
Psiholog-stagiar
S
II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc
117
Şef centru
S
Grad II
118
Asistent social practicant
S
119
Psiholog-stagiar
S
Nr.
crt.
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Funcția

Nr.
crt.
120-123
124
125
126
127-128
129-143
144
145
146
147
148

149
150
151
152
153
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5-160.5
161.5-163.5
164.5
165.5
166.5-167.5
168.5-173.5
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5-182.5
183.5
184.5
185.5
186.5-209.5
210.5
211.5-215.5
216.5-217.5
218.5
219.5-220.5
221.5-222.5
223.5
224.5-225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5-231.5
232.5-237.5
238.5
239.5-240.5

241.5
242
243
244
245
246
246.5
247.5-252.5
253.5
254.5
255.5
256.5-263.5
264
264.5

Funcția

Nivelul
Gradul profesional/
studiilor
treapta profesională/grad de salarizare
Educator
S
Asistent medical
PL/M
Educator
M
Grad didactic definitiv
Inspector de specialitate
S
I/IA
Referent
M
IA
Educator
PL/M
Referent
M
IA
Administrator
M
I
Şofer
M/G
I
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
III
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
III. Complex de Servicii comunitare Baraolt
III. a. Centru de coordonare Baraolt
Şef centru
S
Grad II
Asistent social practicant
S
Administrator
M
I
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
I
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
Şofer
M/G
I
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
III. b. Casa familială Baraolt
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
III. c. Centru de zi Baraolt
Educator
PL/M
III. d. Centru de reabilitare Baraolt
Psiholog-practicant
S
Asistent medical principal
PL/M
Educator
PL/M
III. e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt
Educator
PL/M
Asistent medical principal
PL/M
Asistent medical
PL/M
IV. Centru de Plasament nr. 6 Olteni
Şef centru
M
Grad II
Asistent social practicant
S
Kinetoterapeut
S
Psiholog-stagiar
S
Asistent medical
PL/M
Instructor de ergoterapie
M
Referent
M
IA
Administrator
M
I
Educator
PL/M
Infirmiera
G
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
II
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
IV
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
Paznic
M/G
Muncitor necalif. (întreținere)
M/G
I
Spălătoreasă
M/G
V. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului
Şef centru
S
Grad II
Asistent social practicant
S
Psiholog-stagiar
S
Educator
S
Asistent medical
PL/M
Educator
PL/M
Infirmiera
G
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
VI. Centru de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-Potsa”
VI. Centru de coordonare „Székely-Potsa”
Şef centru
S
Grad II
Medic primar
S
Asistent social practicant
S
Asistent medical
PL/M
Administrator
M
I
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
VI.a. Centru rezidenţial
Educator
PL/M
VI.b. Centru de reabilitare
Psiholog-practicant
S
Psihopedagog
S
Kinetoterapeut
S
Educator
PL/M
VI. c. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale
Psiholog-specialist
S
Psihopedagog
S
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Nr.
crt.
265.5-269.5
270.5

271.5
272.5-273.5
274.5
275.5
276.5
277.5
278.5-280.5
281.5-283.5
284.5
285.5
286.5
287.5
288.5-291.5
292.5
293.5
294.5-297.5
298.5
299.5
300.5-303.5
304.5
305.5
306.5-309.5
310.5
311.5
312.5
313.5-321.5
322.5
323.5
324.5-327.5
328.5-518.5

519.5
520
521-522
523
524
525
526
527
528
529-530
531
532
533
534
535
536-539
540
541-543
544
545
546-551
552
553
554-559
560
561
562-565
566
566.5
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Funcția

Nivelul
Gradul profesional/
studiilor
treapta profesională/grad de salarizare
Educator
PL/M
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
VII. Complex de servicii comunitare Sfântu Gheorghe
VII. Centru de coordonare Sfântu Gheorghe
Şef centru
S
Grad II
Asistent social practicant
S
Psiholog-stagiar
S
Asistent medical
PL/M
Administrator
M
I
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
VII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe
Educator
PL/M
VII. b. Centru Maternal Sf. Gheorghe
Educator
PL/M
Infirmiera
G
Asistent medical
PL/M
VII. c. Casa de tip familial nr. 1 Sf. Gheorghe
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
VII. d. Casa de tip familial nr. 2 Sf. Gheorghe
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
VII. e. Casa de tip familial nr. 3 Sf. Gheorghe
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
VII. f. Casa de tip familial Ilieni
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
VII. g. Casa de tip familial Cernat
Şef centru
S
Grad I
Educator
S
Administrator
M
I
Educator
PL/M
VII.h. Casa familială nr. 1 Întorsura Buzăului
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
VIII. Asistenţi maternali profesionişti
Asistent maternal profesionist
M/G
IX. Complex de servicii comunitare Tg.S ecuiesc
IX. Centru de coordonare Tg. Secuiesc
Profesor
S
Grad didactic I
Medic specialist
S
Asistent social practicant
S
Psiholog-specialist
S
Consilier juridic
S
Deb
Asistent medical
PL/M
Administrator
M
I
Inspector de specialitate
S
IA
Referent
M
IA
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
Şofer
M/G
I
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
I
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
III
IX. a. Casa de tip familial Mereni
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
IX. b. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg. Secuiesc
Educator
S
Educator
PL/M
IX. c. Casa de tip familial Tinoasa
Coordonator personal de specialitate
M
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
IX. d. Casa de tip familial Lunga
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
IX. e. Casa de tip familial Tg. Secuiesc
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Educator
S
Educator
PL/M
IX. f. Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
Psiholog-practicant
S

Nr.
crt.
567
568
569
570-577

Funcția

Nivelul
Gradul profesional/
studiilor
treapta profesională/grad de salarizare
Psihopedagog
S
Logoped
S
Kinetoterapeut
S
Educator
PL/M
IX. g. Centru de zi pentru copilul neglijat abuzat Tg. Secuiesc
578
Asistent social practicant
S
579
Educator
S
580-581
Educator
PL/M
IX. h. Centru de primire în Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie Tg. Secuiesc
582
Asistent social practicant
S
583
Psiholog-stagiar
S
584
Asistent medical
PL/M
IX. i. Centru de integrare prin terapie ocupaţională Tg. Secuiesc
585
Profesor
S
Grad didactic II
585.5
Artterapeut
PL/M
586.5
Instructor de ergoterapie
M
587.5-589.5
Educator
PL/M
590.5
Infirmiera
G
IX. j. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc
591.5
Coordonator personal de specialitate
S
Grad I
592,5-603.5,5
Educator
PL/M
604.5-605.5
Infirmiera
G
IX. k. Centru de servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pt. persoane cu handicap Tg. Secuiesc
606
Medic specialist
S
607
Kinetoterapeut
S
608
Asistent medical
PL/M
X. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani
609
Şef centru
S
Grad I
610
Asistent social specialist
S
611
Psiholog-practicant
S
612
Inspector de specialitate
S
I/IA
613-615
Educator
PL/M
XI. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vârstnice Lemnia
616
Şef centru
S
Grad II
617
Asistent social practicant
S
618
Referent
M
IA
619
Administrator
M
I
620-622
Muncitor calif. (bucătar)
M/G
III
623
Muncitor calificat (întreținere)
M/G
III
624-625
Îngrijitor (curăţenie)
M/G
626
Paznic
M/G
627
Spălătoreasă
M/G
XI. a. Serviciu Socio-Medicale pt. persoane vârstnice Lemnia
628
Kinetoterapeut
S
628.5
Fiziokinetoterapeut
S
629.5-632.5
Asistent medical
PL/M
633-643
Soră medicală/infirmiera
M/G
XI. b. Cămin pt. persoane vârstnice Lemnia
644
Asistent medical
PL/M
645-649
Soră medicală/infirmiera
M/G
TOTAL

HOTĂRÂREA Nr. 18/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se
propune aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona, văzând
Raportul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig precum
şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite
în acest sens, având în vedere: art. 33 din Legea-cadru
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice, Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr.
42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în baza art.
91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 22/2010 privind aprobarea Statului de funcţii al
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök
Otthona, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Căminul pentru Persoane Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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Anexă la Hotărârea nr. 18/2011
STATUL DE FUNCŢII
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hidvégi Idősök Otthona
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11-17
18-20
21
22-24
25-32
33-36
37-42
43

Funcția
Director
Contabil-şef
Asistent social practicant
Psiholog stagiar
Consilier juridic
Asistent medical
Instructor animator
Referent
Magaziner
Infirmiera
Spălătoreasă
Şofer I
Paznic
Îngrijitor
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor necalificat

PERSONAL CONTRACTUAL
Nivelul
Gradul profesional/treapta profesională/
studiilor
grad de salarizare
S
Grad II
S
Grad II
S
S
S
Gradul I
PL/M
M
M
IA
M/G
G
M/G
M/G
M/G
M/G
M/G
III
M/G
IV
M/G
I

HOTĂRÂREA Nr. 19/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Școlii Populare de
Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Statului de funcții al Școlii Populare de Arte și
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
văzând Raportul Direcției Economice precum şi rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens,
având în vedere: art. 33 din Legea-cadru 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art.
4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul
2011 a personalului plătit din fonduri publice, Ordinul comun
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului
finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art.
97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01 ianuarie
2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 2 „Statul de funcţii
al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe” al
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului
de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
precum și a Planului de școlarizare și a Taxelor de școlarizare
pentru anul școlar 2010-2011, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi
Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Școlii Populare de Arte
Anexă la Hotărârea nr. 19/2011
STATUL DE FUNCŢII
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Nr.
Funcţia de execuţie
crt.
1
2
Total funcţii de conducere
3
Profesor cu gr. didactic I
4
Profesor cu gr. didactic II
5
Profesor cu gr. didactic definitiv
6
Profesor cu gr. didactic definitiv
7
Profesor cu gr. didactic debutant
8
Profesor cu gr. didactic I
9
Profesor cu gr. didactic II
10
Profesor cu gr. didactic definitiv
11
Profesor cu gr. didactic definitiv
12
Institutor cu gr. didactic definitiv
Total funcţii didactice
13
Corepetitor
14
Instructor
Total funcţii didactice auxiliare
15
Secretar
16
Administrator
17
Îngrijitor
18
Muncitor calificat
Total funcţii administrative
TOTAL GENERAL
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Vechimea în
învăţământ

peste 40 ani
6-10 ani
18-22 ani
2-6 ani
până 2 ani
35-40 ani
30-35 ani
30-35 ani
2-6 ani
22-25 ani

Funcţia de
conducere
Director
Șef birou

Nivel
studii
S
S

Grad de
salarizare
II
II

Treapta/
gradul profesional

S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M

I
I

M
M

I
IV

Număr
posturi
1
1
2.0
1
1
1.5
4.5
6
0.5
1.5
1.5
1.5
0.5
19.5
3
4
7.0
1
1
1
1
4.0
32.5

HOTĂRÂREA Nr. 20/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Statului de funcții al Muzeului Național
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, văzând Raportul Direcției
Economice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate întocmite în acest sens, având în vedere: art. 33 din
Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (3) din Legea nr.
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice, Ordinul comun al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr.
42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în baza art.
91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 2 „Statul de funcții
al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum” al
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 109/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional SecuiescSzékely Nemzeti Múzeum, așa cum a fost modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 166/2010, precum
şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi
Muzeul Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Muzeului Național
Anexă la Hotărârea nr. 20/2011
STATUL DE FUNCŢII
al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum
Nr.
Funcţia de execuţie
Funcţia de conducere
crt.
gradul/treapta
SEDIUL CENTRAL SFÂNTU GHEORGHE
1
Director gr. II
SERVICIUL Istorie Arheologie
2
Şef Serviciu gr. II
3
Muzeograf gr. I
4
Muzeograf gr. II
5
Conservator I/A
6
Restaurator I
SERVICIUL Etnografie
7
Şef Serviciu gr. II
8
Muzeograf gr. I
9
Conservator I/A
10
Conservator II
SERVICIUL Științele Naturii
11
Muzeograf gr. I/A
SERVICIUL Biblioteca Documentara
12
Şef Serviciu gr. II
13
Muzeograf gr. I/A
14
Muzeograf gr. I
15
Conservator I/A
Serviciul Administrativ
Compartiment financiar contabil
16
Economist gr. II
17
Referent gr. I
18
Referent I/A
19
Compartiment Administrativ - Gospodăresc
20
Şef Formaţie muncitori gr. II
21
Muncitor calificat I
22
Muncitor calificat III
23
Supraveghetor muzeu
24
Paznic
Total Sediu
GALERIILE DE ARTĂ „GYÁRFÁS JENŐ” SFÂNTU GHEORGHE
25
Muzeograf gr. II
26
Conservator II
27
Supraveghetor muzeu
28
Paznic
Total
MUZEUL BRESLELOR TG. SECUIESC
29
Şef Serviciu gr. II
30
Muzeograf gr. II
31
Conservator I
32
Conservator II
33
Supraveghetor muzeu
Total
MUZEUL ETNOGRAFIC HASZMANN PAL - CERNAT
34
Muzeograf gr. I/A

Nivel de
studii

Număr de
posturi

S

1

S
S
S
M
M

1
1
2
1
1

S
S
M
M

1
1
1
1

S

1

S
S
S
M

1
0.5
1
1

S
SSD
M

1
1
1

M
M/G
M/G
M/G
M/G

1
1
2
4
3
29.5

S
M
M
M/G

1
1
1
4
7

S
S
M
M
M/G

1
2
1
1
1
6

S

1
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Nr.
Funcţia de execuţie
Funcţia de conducere
crt.
gradul/treapta
35
Restaurator II
36
Supraveghetor muzeu
37
Paznic
Total
MUZEUL DEPRESIUNII BARAOLT
38
Muzeograf gr. II
39
Conservator II
40
Muncitor calificat III
Total
MUZEUL ETNOGRAFIC CEANGĂIESC DIN ZĂBALA
TOTAL GENERAL

HOTĂRÂREA Nr. 21/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de
Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri
„Trei Scaune-Háromszék”, văzând Raportul Direcției Economice
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
întocmite în acest sens, având în vedere: art. 33 din Legeacadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, Ordinul comun al ministrului muncii, familiei
şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr.
42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în baza art.
91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Nivel de
studii
M
M/G
M

Număr de
posturi
1
1
1
4

S
M
M/G

1
1
1
3
49.5

„Trei Scaune-Háromszék”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01
ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 2 „Statul de funcții
al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” al
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei
Scaune-Háromszék”, așa cum a fost modificată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 183/2010, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi
Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Ansamblului de Dansuri
Anexă la Hotărârea nr. 21/2011
STAT DE FUNCŢII
ansamblul de dansuri „Trei Scaune-Háromszék”
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total

Funcţia de execuție

Funcţia de conducere
Director grad II
Director adjunct administrativ grad II
Director adjunct economic grad II
Sef secție grad II(coregraf)
Sef birou grad II(solist instrumentist)

Solist instrumentist I
Solist vocal I
Sef atelier grad II(dansator)
Maestru dans I
Dansator I
Regizor culise I
Garderobier
Secretar PR I
Secretar literar I
Maestru lumini I
Maestru sunet I
Manipulant decor I
Referent IA
Referent artistic II
Economist II
Contabil IA
Îngrijitor

HOTĂRÂREA Nr. 22/2011
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de
investiţii „Completarea sistemului clasic de încălzire cu
sistem care utilizează energia solară pentru șapte locații din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate
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Nivel de studii

Nr. posturi

S
S
S
S
S
S
M
S
M
M
S
M; G
S
S
M; G
M; G
M; G
M
M
S
M
M; G

1
1
1
1
1
3
2
1
1
18
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
46

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice şi a principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Completarea
sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia
solară pentru șapte locații din cadrul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu
de fezabilitate, având în vedere: Raportul de specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest
sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul
nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii”, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 177/2010 privind
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna la „Programul privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult” văzând Avizele Comisiei Tehnicoeconomice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 2-8/26.01.2011,
în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate, elaborată de
S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu Secuiesc, prevăzute în
anexele nr. 9 şi 10.
Art.6. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Casa Familială Cernat din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate, elaborată de
S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu Secuiesc, prevăzute în
anexele nr. 11 şi 12.
Art.7. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Casa Familială Ilieni din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna”, faza studiu de fezabilitate, elaborată de S.C. Total
Proiect S.R.L. Odorheiu Secuiesc, prevăzute în anexele nr. 13
şi 14.
Art.8. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Centrul de Plasament nr. 2,
Târgu Secuiesc din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu de
fezabilitate, elaborată de S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu
Secuiesc, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art.2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Complex de Servicii
Comunitare, Târgu Secuiesc din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu
de fezabilitate, elaborată de S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu
Secuiesc, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
Art.3. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Centrul Rezidenţial pentru
Copii cu Handicap, Baraolt din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu
de fezabilitate, elaborată de S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu
Secuiesc, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.
Art.4. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Casa Familială Mereni din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate, elaborată de
S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu Secuiesc, prevăzute în
anexele nr. 7 şi 8.
Art.5. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
care utilizează energia solară la Casa Familială Lunga din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr. 1-14 la Hotărârea nr. 22/2011 se poate studia la Compartimentul
administrație publică.

HOTĂRÂREA Nr. 23/2011
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Completarea sistemului clasic de încălzire cu
sistem care utilizează energie regenerabilă la imobilul
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig, județul
Covasna”, faza studiu de fezabilitate
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Completarea
sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energie
regenerabilă la imobilul Căminul pentru Persoane Vârstnice
Hăghig, județul Covasna”, faza studiu de fezabilitate, având în
vedere: Raportul de specialitate al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig, precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna
întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor
de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu
modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului
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Judeţean Covasna nr. 176/2010 privind aprobarea participării
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig la „Programul
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale,
instituţii publice şi unităţi de cult” văzând Avizul Comisiei
Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna nr.
9/26.01.2011, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și principalii
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care
utilizează energie regenerabilă la imobilul Căminul pentru
Persoane Vârstnice Hăghig, județul Covasna”, faza studiu de
fezabilitate, elaborată de S.C. Total Proiect S.R.L. Odorheiu
Secuiesc, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig şi
Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 23/2011 se pot studia la Compartimentul
administrație publică.

HOTĂRÂREA Nr. 24/2011
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Completarea sistemului de preparare a apei calde
menajere prin instalarea sistemului care utilizează energie
solară la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe”, faza Studiu de Fezabilitate
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:
„Completarea sistemului de preparare a apei calde menajere
prin instalarea sistemului care utilizează energie solară la
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu
Gheorghe” având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna
întocmite în acest sens, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor
de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu
modificările și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei
Tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 1/26.01.2011,
în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
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Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Completarea
sistemului de preparare a apei calde menajere prin instalarea
sistemului care utilizează energie solară la Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”, faza Studiu
de Fezabilitate, elaborată de SC Rutin Consult SRL, prevăzute
în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr 1 și 2 la Hotărârea nr. 24/2011 se pot studia la Compartimentul
administrație publică.

HOTĂRÂREA Nr. 25/2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 177/2010 privind aprobarea participării
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna la „Programul privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale,
instituţii publice şi unităţi de cult”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 177/2010 privind
aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna la „Programul privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult”; având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna, precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1741/2010
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult, Dispoziţia nr. 529/2010 a Preşedintelui
Administraţie Fondului pentru Mediu, ținând cont de Devizul
General al obiectivelor de investiții „Completarea sistemului
clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia solară
pentru şapte locaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, în baza art. 91 alin. (1)
lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 177/2010 privind aprobarea participării Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna la

„Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2. (1) Valoarea Proiectului este de 988.268 lei (inclusiv
TVA), valoarea studiului de fezabilitate este de 20.212 lei
(inclusiv TVA), fiind considerată cheltuială eligibilă.
(2) Se aprobă cofinanțarea Consiliului Județean Covasna
pentru proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire cu
sistem care utilizează energia solară pentru șapte locații din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna” din cadrul „Programului privind instalarea

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult” cu suma totală de 178.754 lei din care
89.946 lei reprezentând 10% din cheltuielile eligibile ale
proiectului și 88.808 lei din cheltuielile neeligibile.”
Sf. Gheorghe, la 27 ianuarie 2011
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

RAPORT
privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2010
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare a asigurării şi respectării de către Consiliul Judeţean Covasna a dreptului
constituţional al cetăţeanului la „ liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia României.
Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public este de natură să îmbunătăţească gradul de informare al
opiniei publice din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului Judeţean Covasna este de a realiza o schimbare majoră de mentalitate,
trecându-se de la opacitate la transparenţă în activitatea sa, şi de la neimplicare la participare directă, din partea cetăţenilor.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza comunicarea dintre autorităţile şi
instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici şi mass-media. Legea stabileşte unele responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea
informaţiilor de interes public şi operativitatea cu care această activitate trebuie să se desfăşoare.
Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii şi Compartimentul Integrare Europeană,
Relaţii externe, Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest domeniu au asigurat o informare concretizată
- în comunicare;
- folosirea exclusivă a informaţiilor corecte;
- circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002,
- utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit.
Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la dispoziţia persoanei interesate
formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia administrativă, conduc registrul pentru înregistrarea documentelor
prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de
interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public.
Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se realizează prin intermediul
comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului
judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar.
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006
cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus.
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public.
În cursul semestrului II al anului 2010, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează:
1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public: 28
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite domenii): 64
- Date cu privire la investiţiile majore ale Consiliului Judeţean Covasna: 4
- Date cu privire la sumele cheltuite pentru anunţuri de mică publicitate: 3
- Date cu privire la bugetul Consiliului Judeţean Covasna: 4
- Datele de contact al unei asociaţii: 1
- Date cu privire la proiectele în derulare: 6
- Consultarea unui dosar de achiziţie publice: 1
- Copia unui proces-verbal: 7
- Lista autorizaţiilor de construire emise în anul 2010: 1
- Sumele alocate pentru o asociaţie: 2
- Lista completă a publicaţiilor în mass-media: 1
- Sumele plătite din bugetul public către o firmă: 3
- Date cu privire la pădurile existente şi pădurile defrişate în anul 2010: 11
- Datele de contact a unei primării: 1
- Sumele alocate pentru localităţile din judeţul Covasna: 4
- Informaţii cu privire la activitatea comisiei de disciplină: 4
- Informaţii cu privire la folosirea energiei regenerabile: 6
- Date cu privire la managementul riscurilor: 4
- Date în legătură cu panoul publicitar amplasat la Aita Mare: 1
3) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor instituţii: 1
4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului:
- Informaţii exceptate: - Informaţii inexistente: - Fără motiv: - Alte motivaţii: 5) Numărul de cereri adresate :
- Pe suport de hârtie: 8
- Pe suport electronic: 20
- Verbal: 0
6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice: 19
7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice: 9
8) Numărul de reclamaţii administrative: 7
- Rezolvate favorabil reclamantului: - Respinse: 5
- În curs de soluţionare: 2
9) Numărul de plângeri în instanţă:
- Rezolvate favorabil reclamantului: 0
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- Respinse: 0
- În curs de soluţionare: 2
10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate: 0
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este insuficient cunoscută la nivelul judeţului Covasna fapt ce a condus la o frecvenţă
scăzută în utilizarea prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a transparenţei decizionale la nivel administrativ şi de luptă împotriva corupţiei.
Se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public cu aplicarea legii.
Întocmit,
Consilier
KOVÁCS Angela

RAPORT
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2010
Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat
prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de
responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de
luare a deciziilor administrative şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele:
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea
următoarelor reguli:
- şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
- dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
- minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.
Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia
publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean.
În data de 25 martie 2010, s-a adus cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 martie 2010 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi
„Háromszék”, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 6 aprilie 2010 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 aprilie 2010, s-a procedat la adoptarea actului normativ privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Covasna.
În data de 26 martie 2010 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind
participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”.
Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely
Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat
nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea unei asociaţii legal constituite.
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 26 mai 2010 a fost adoptată Hotărârea privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei
„Asociaţia Angustia Egyesület”.
În data de 4 noiembrie 2010 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, pentru elaborarea Proiectului de hotărâre
privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS
közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”.
Cu respectarea prevederilor legale s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene locale „Observatorul de Covasna şi „Székely Hírmondó”, precum şi în
săptămânalul „Erdővidék”, pe pagina de internet al instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu
s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită.
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 22 decembrie 2010 a fost adoptată Hotărârea privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”.
În data de 9 noiembrie 2010 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea preţurilor medii ale
produselor agricole pentru anul fiscal 2011.
Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely
Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat
nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită.
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 22 decembrie 2010 a fost adoptată Hotărârea cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole pentru anul fiscal 2011.
Întocmit,
Consilier
KOVÁCS Angela
RAPORT
cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2010
Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă prezentăm raportul activităţii
pe semestrul II al anului 2008, (perioada 01 iulie-31 decembrie 2009), al Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna.
Consiliul Judeţean Covasna , prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se
îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice
judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi
prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean.
Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 24 de persoane, din
care 19 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, 4 persoane de dl. vicepreşedinte Henning László-János şi o persoană de dl. vicepreşedinte Demeter János.
Problemele celor 24 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor.
În acest semestru s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul I al anului.
Din cele 33 de petiţii înregistrate în semestru II al anului 2010:
- un număr de 3 petiţii au fost anonime;
- un număr de 5 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost trimise autorităţilor sau instituţiilor
publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru.
Restul petiţiilor, în număr de 25, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale.
Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel:
- Sesizări privind existenţa unor construcţii străine pe terenul proprietate personală;
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- Sesizări privind construirea unor imobile fără autorizaţie de construcţie;
- Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie;
- Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene şi comunale;
- Sesizări cu privire la inundaţiile cauzate de apele pluviale;
- Solicitare informaţii în legătură cu biroul de reprezentare de la Bruxelles;
- Reclamaţie cu privire condiţiile inumane de transport;
- Sesizare cu privire la cursele ilegale de transport;
- Sesizare cu privire la inscripţionarea în primul rând în limba minorităţilor şi abia apoi în limba oficială a statului a afişului de promovare a unei
manifestări;
La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii,
s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate.
Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va duce la schimbarea mentalităţii
de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei
administraţiei publice.
Întocmit,
Consilier
KOVÁCS Angela
RAPORT DE ACTIVITATE
Pe anul 2010 al A.T.O.P. COVASNA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, organism cu rol consultativ fără personalitate juridică, constituită pe lângă Consiliul Judeţean Covasna,
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a ATOP, aprobat prin H.G nr.787/2002, având ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului, sporirea eficienţei serviciului
poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este constituită în baza Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003 a, cu modificările şi completările, ulterioare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale atât în plen,
cât şi în cele trei comisii de lucru.
a). Comisia nr.1 - comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, este compusă din:
1. Kulcsár Terza József György, preşedintele comisiei, consilier judeţean;
2. Kiss Tiberiu consilier judeţean;
3. Tischler Ferenc reprezentantul comunităţii;
4. Aron Ioan comisar şef de poliţie, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
4 membri, dintre care 2 consilieri judeţeni, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi un reprezentant al societăţii civile.
b). Comisia nr.2 - comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali, este compusă din:
1. Fejér László, - preşedintele comisiei, reprezentantul comunităţii;
2. Farkas György - consilier judeţean;
3. Molnár Endre - consilier judeţean;
4. Ionașcu Valerian - subprefect;
4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, subprefectul şi un reprezentant al societăţii civile.
c). Comisia nr. 3 - comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului, este compusă din:
1. Calinic Sabin - preşedintele comisiei, consilier judeţean;
2. Bulgariu Valerian - comisar şef de poliţie, reprezentantul Corpului Naţional al poliţiştilor;
3. Grüman Róbert Csongor reprezentantul comunităţii;
4. Ambrus József consilier judeţean;
4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor şi un reprezentant al societăţii civile.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna îşi desfăşoară activitatea în baza PLANULUI STRATEGIC de activitate în slujba comunităţii, pentru
asigurarea ordinii şi liniştii publice, întocmit la începutul anului 2010, prezentat şi aprobat de şedinţa Consiliului Judeţean Covasna în anul 2010, aceste capitole
se referă la obiective şi priorităţi de interes naţional privind activitatea poliţiei, obiective şi priorităţi de interes local privind creşterea capacităţii operative
ale unităţilor de poliţie în domeniul combaterii criminalităţii organizate, combaterea violenţei în familie, protecţia patrimoniului, creşterea gradului de siguranţă
rutieră, îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă, indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a elaborat încă de la începutul anului, PROGRAMUL DE ACTIVITATE anuală.
Acesta a fost dezbătută în plen şi pe cele trei comisii de lucru. În baza Programului de Activitate, se preconizează, desfăşurarea şedinţelor trimestriale, unde
sunt prezentate şi analizate informările Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului,
siguranţa cetăţeanului, creşterea rolului opiniei publice, modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Covasna cu celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei.
În baza concluziilor desprinse în cadrul acestor şedinţe s-au făcut propuneri şi sau luat hotărâri cu caracter de recomandare care au fost duse la îndeplinire de
către membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a urmărit în permanenţă interesul şi sugestiile comunităţii, a întreţinut contact direct cu toţi factorii
implicaţi în asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei civice, siguranţa şi securitatea unităţilor de învăţământ, a manifestat receptivitate la problemele
sesizate şi constatate, prin dialog susţinut, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului pe raza judeţului Covasna.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a întocmit şi expediat adrese cu datele de contact, către toate Autorităţile Teritoriale de Ordine Publică din
ţară, iar către Consiliile locale şi unităţile de poliţie din judeţul Covasna au fost trimise anunţuri cu rolul şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,
programul de audienţe, care este zilnic între orele 8-16 la sediul Consiliului Judeţean Covasna.
În cursul anului 2010 s-a luat măsura prevăzută de PLANULUI STRATEGIC 2010 în Capitolul II - Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea
gradului de siguranţă al cetăţeanului - activităţi planificate „Efectuarea de controale, comune ATOP Covasna - I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare
la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă
publică.
Având în vedere că, cu toate insistenţele preşedintelui autorităţii, nici până la ora actuală ATOP Covasna nu are mijloc de transport pentru deplasări în
teritoriu, asta fiind una din greutăţile cu care se confruntă ATOP, în vederea atingerii obiectivelor propuse în Planul Strategic 2010, Preşedintele ATOP consultând
membrii ATOP, a luat măsura de organizare a şedinţelor atât pe comisii cât şi în plen pe teren respectiv, pe centrele zonale de poliție.
La toate şedinţele au fost invitaţi toţi primarii şi şefii de posturilor de poliție din zonă. De asemenea vă informăm, că la aceste şedinţe au participat pe lângă
membrii ATOP, primari, şefii de posturi şi conducători de instituţii, conducători de Organizaţii ai rromilor, Prefectul Judeţului, reprezentanţii Jandarmeriei,
personalităţi care au atribuţii şi pot conlucra pentru asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, la siguranţa cetăţeanului, au o colaborare cu Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna cu celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii.
Astfel în calitate de invitați au participat:
- reprezentanţi ai administraţiei publice locale
- reprezentanţi ai Inspectoratului Finanţelor publice Judeţean Covasna
- reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna
- şefii de servicii din cadrul I.P.J. Covasna (Serv. Poliţiei Rutiere, Serv. Poliţiei de Ordine Publică, Serv. Criminalistic, Serv. De combatere a Crimei
Organizate şi a Consumului de Droguri).
Din păcate trebuie să menţionăm că dacă şefii posturilor de poliţie au fost bine mobilizaţi (prin grija Inspectoratului de Poliţie) pentru a fi prezenţi la aceste
şedinţe, nu acelaşi lucru se poate afirma despre primarii comunelor, respectiv oraşelor, din păcate unii dintre reprezentanții comunităților cu toate că au fost
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înştiinţați din timp, nu au fost interesați în a se prezenta la aceste întruniri.
Astfel domnii primari din Hăghig, Ozun, Sf. Gheorghe, Malnaş, Bodoc, Ghidfalău, Chichiş nu au dat curs invitaţiei, deşi s-au combătut probleme arzătoare
pentru comunităţile locale.
Cu ocazia deplasărilor în judeţ membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Autorităţii, secretariatul acestuia au stat de vorbă cu cetăţenii purtând un
dialog şi a constatat la faţa locului a problemele cu care se confruntă comunitatea, și a încercat găsirea de soluţii optime de rezolvare a neregulilor constatate,
împreună cu:
- reprezentanţi ai administraţiei publice locale (primar, vice - primar);
- şefii unităţilor de poliţie locale;
- prim procuror;
- şefii serviciului public Poliţia Comunitară;
- reprezentanţi ai etniei rromilor;
- alţi invitaţi.
Cu prilejul deplasărilor în localităţile din judeţ au fost analizate şi dezbătute probleme ca:
- asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului pe raza localităţilor urbane şi rurale;
- coordonarea activităţilor de colaborare între consiliul local, poliţie, poliţia comunitară, jandarmerie, reprezentanţi ai etniei rromilor;
- dotarea unităţilor de poliţie cu autoturisme şi alte bunuri ( calculatoare, fax-uri, copiatoare, aparate foto, etc.);
- modul de asigurare al pazei în comune şi sate pe timp de noapte precum şi paza produselor agricole de pe câmp;
- prevenirea şi combaterea furturilor de fier vechi, legalitatea funcţionării centrelor de colectare, furtul de cabluri tv. precum și a cablurilor telefonice.
ATOP a consacrat mai multe ședințe pentru găsirea modalităților în vederea desființării acestor aspecte;
- o atenţie sporită a fost acordată persoanelor de etnie rromă, respectiv urmărirea eliberării certificatelor de naştere a copiilor, eliberarea cărţilor de
identitate, atragerea la educaţie, integrarea socială a acestora, probleme mai deosebite fiind în localităţile Boroşneul Mare, Belin, Vâlcele - Araci, Cătălina;
- o atenție sporită a fost acordat problemelor cu privire la înscrierea autovehiculelor de către autoritățile locale, în acest sens prin grija
Secretariatului ATOP, s-a întocmit un „model” dosar de autorizare ce cuprinde toată documentația, de la Hotărârea de Consiliu, până la aprobări, ce urmează să
se obține, care au fost distribuite în județi, la toate Consiliile Locale Trebuie remarcat că dacă majoritatea comunelor au fost interesate de acest aspect, și
Secretariatul ATOP a fost consultat, în acest sens, sunt unele comune dar și municipiul Sf.:Gheorghe, unde nici până-n prezent nu sunt respectate prevederilor
legale, nu s-au interesat să intră în legalitate;
- în anul 2010 am avut nu mai puține de cinci petiții a oamenilor, împotriva unor lucrători de poliție sau a jandarmeriei. Am avut un caz de reclamație de
la Poian, dar persoana reclamată fiind primarul comunei, iar ATOP neavând competență, cazul a fost declinat către Președinția Consiliului Județean. Plângerile
scrise au fost soluționate.
Aceste aspecte au dus la sancționarea unui ofițer de poliție, în cazul plângerii adresate de către Kadar Gyula, iar cazul abuzului jandarmeriei, unde un grup de
tineri au fost, fizic agresați de jandarmi, procesul se află în stadiu de desfășurare la Tribunalul Cluj. Am avut deasemenea un caz reclamat de Liga Rromilor, din
Belin dar unde reclamația a fost retrasă, părțile s-au împăcat.
În urma deplasărilor efectuate în localităţile din judeţ şi a întâlnirilor membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică cu reprezentanţii administraţiei
publice locale, poliţiei, precum şi cu factorii implicaţi prin dialog şi coordonare a activităţilor desfăşurate toate în folosul cetăţeanului, au fost soluţionate,
clarificate probleme ca:
- coordonarea activităţii de soluţionare a situaţiei existente privind circulaţia tractoarelor şi remorcilor agricole neînmatriculate pe drumurile publice în
perioada campaniei de primăvară, întrucât erau divergenţe între poliţie şi proprietarii acestora,în acest sens fiecare comună a primit pachetul cu prevederile actelor
legislative care reglementează soluționarea problemelor;
- coordonarea activităţilor privind organizarea şi funcţionarea pazei în comune şi sate pe;
timp de noapte, precum şi paza produselor agricole de pe câmp, sens în care au fost întocmite şi trimise adrese cu recomandări precise către toate consiliile
locale şi comunale de a-şi asigura paza pe raza de competentă;
- folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă publică, cât şi
pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte; sprijinul asigurării
pazei obşteşti a comunelor, pe timp de noapte;
- licitarea acestor servicii unor societăţi civile specializate în acest sens, folosirea posibilităţii oferite de Agenţiile de pază din judeţ, cum ar fii Agenţia De
Protecţie şi Pază - Ares SECURITY care pot venii în ajutorul comunităţilor locale sau înființarea Poliției Locale.
La ultima deplasare, la Zăbala, în cadrul ședinței, au avut loc discuţi mai aprinse pe seama înfiinţării Poliţiei Locale, cea ce demonstrează că mai sunt
divergenţe dintre Autoritățile Locale şi Şefi de posturi. Pentru a simte pulsul evenimentelor, Preşedintele ATOP a Dispus Secretariatului, să se difuzeze o adresă la
toţi Primarii cu privire la înființarea Poliției Locale.
Secretariatul ATOP a difuzat adresa către toate primăriile din județi în vederea luării de măsuri, și a întocmirii planului de organizare a Poliției Locală,
începând cu anul 2011.
În vederea asigurării unui climat sporit de siguranţă civică a comunităţii, asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa bunurilor persoane, prevenirea şi
combaterea traficului de persoane, prevenirea şi combaterea consumului de droguri în special în rândul elevilor, prevenirea accidentelor rutiere, prevenirea
infracţiunilor de tâlhărie şi a violenţei în familie, reducerea furturilor din locuinţe, prevenirea criminalităţii în mediul rural, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna au căutat o bună colaborare cu instituţii, organizaţii, O.N.G- uri, după cum
urmează:
- Consiliul Judeţean Covasna;
- Instituţia Prefectului Judeţului Covasna;
- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna;
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna;
- Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Covasna;
- Centrul de Prevenire a Violenţei în familie;
- Biserici;
- Centrul de Prevenire, Consiliere Antidrog Covasna;
- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Covasna;
- Direcţia de Sănătate Publică Covasna.
În baza acestor colaborări, o atenţie deosebită a fost şi este acordată activităţilor cu caracter de informare şi prevenire a populaţiei, activităţi ce se desfăşoară în
strânsă colaborare cu Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna.
Președintele ATOP consultându-se cu membrii ATOP a luat hotărârea ca la toate ședințele Autorității, Șeful Serviciului de Ordine Publică și Șeful
Jandarmeriei să fie invitat.
Activităţile desfăşurate de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Covasna s-a circumscris obiectivelor cuprinse în programele prioritare de prevenire a
criminalității, precum și în proiectele manageriale ale diferitelor structuri, şi celor cuprinse în protocoalele de colaborate cu celelalte instituţii cu atribuţiuni în
domeniul ordinii publice.
Dintre acestea, cele mai importante au fost:
- Programul naţional de prevenire a accidentelor rutiere
- Programul naţional de prevenire a infracţionalităţii în mediul rural.
- Programul naţional de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.
- Programul local de combatere a infracţionalităţii de mică violenţă.
Rezultate pe anul 2010:
- penultimul loc din ţară la infracţiuni sesizate,
- criminalitatea stradală cel mai mic nivel din ţară,
- intervenţia poliţiei sub 10 minute de la apelul de urgenţă 112 în 90% din cazuri,
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- nu avem fenomenul „copii străzii”, ca o bună colaborare Consiliul Judeţean, Autoritatea Tutelară şi Direcţia pentru Protecţia Copilului Aflat în
Dificultate, ATOP , Inspectoratul Judeţean de Poliţia
Ca o problemă, care persistă de ani de zile, Autoritatea de Ordine Publică, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, care stă la baza funcţionării acestei instituţii nu prevede din păcate, ca o scăpare a legislativului,
prezenţa la şedinţele ATOP al Jandarmeriei, şi a Poliţiei Comunitară, dar nici a noua înființata Poliției Locale, sarcini sunt, dar competențe nu.
Se știe că este în lucru un astfel de proiect de act normativ, dar deocamdată nu s-a luat nici o hotărâre în acest sens.
Secretariatul ATOP Covasna, invită cu regularitate la toate şedinţele, organele mai sus nominalizate, Jandarmeria este prezent, dar din păcate Poliţia
Comunitară, nu ne onorează cu prezenţa la aceste convocări..
În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
nu are competenţe în problemele operative ale Poliţiei.
PREŞEDINTE A.T.O.P.
Ec. KISS Tibor
Consiliul Județean Covasna
Fekete Carol - Consilier Județean
Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt
Comisia pentru dezvoltarea afacerilor, comerț, turism,
dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură - membru
Raport de activitate pentru anul 2009
În anul 2009 am luat parte la 12 ședințe ordinare în data de: 27 ianuarie; 27 februarie; 30 martie; 28 aprilie; 27 mai; 25 iunie; 29 iulie; 27 august; 23
septembrie; 29 octombrie; 26 noiembrie; 23 decembrie și la 8 ședințe extraordinare în data de: 13 martie; 09 aprilie; 15 aprilie; 29 aprilie; 05 iunie; 10 iulie; 08
octombrie; 11 decembrie.
În vederea analizării proiectelor de hotărâri și altor documente am participat la 21 ședințe ale Comisiei pentru dezvoltarea afacerilor, comerț, turism, dezvoltare
rurală, agricultură și silvicultură, ședințe care au avut loc după cum urmează: 13 ianuarie; 19 februarie; 27 februarie; 13 martie; 25 martie; 22 aprilie; 28 aprilie; 20
mai; 27 mai; 05 iunie; 18 iunie; 23 iulie; 20 august; 14 septembrie; 23 septembrie; 22 octombrie; 29 octombrie; 18 noiembrie; 26 noiembrie; 17 decembrie și 23
decembrie.
Întâlniri cu cetățenii și audiențe acordate - conform calendarului înaintat Consiliului Județean Covasna am acordat audiențe cetățenilor în orașul Târgu
Secuiesc și comuna Sânzieni, așa cum este cuprins în anexa Hotărârii nr. 1/2009 privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate
acestora de către consilierii județeni, în anul 2009.
Majoritatea problemelor ridicate de cetățeni au fost în legătură cu retrocedarea terenurilor în special al terenurilor forestiere. Pentru rezolvarea problemelor
ridicate de cetățeni am sesizat consiliile locale respective sau prefectura, după caz.
O altă problemă cu care mi s-au adresat mai mulți cetățeni a fost problema locurilor de muncă.
Președintele sindicatului de la S.C. Goscom Târgu Secuiesc mi-a solicitat ajutorul în rezolvarea problemei privind problema salarizării personalului de la
societate, și anume nu s-au respectat prevederile contractuale privind acordarea sporurilor potrivit dispozițiilor din contractul colectiv de muncă de la S.C. Goscom
Târgu Secuiesc.
Foștii muncitori de la (fosta fabrică de șuruburi) M.T.S. Târgu Secuiesc au ridicat problema neincluderii sporurilor de noapte în calculul cuantumului pensiei.
Pentru soluționarea problemei ridicate a fost sesizat conducătorul Asociației Acționarilor. Noul proprietar în mod ilegal, fără acordul acționarilor, a vândut activele
societății, momentan sunt mai multe procese pe rol.
În ceea ce privește activitatea consiliului județean le-am prezentat cetățenilor hotărârile adoptate de Consiliul Județean Covasna, care au ca obiect probleme ce
interesează colectivitatea locală, și anume: stabilirea traseelor și programului de transport pentru persoane prin curse regulate; funcționarea Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Covasna (ATOP); finanțarea proiectelor și acțiunilor culturale, a proiectelor pentru activități educativ-științifice, sportive și de recreere, sprijinul
financiar acordat unităților de cult din județ.
Am ținut o legătură strânsă cu autoritățile locale, am informat consiliile locale despre hotărârile adoptate de către Consiliul Județean Covasna, în special
hotărârile care aveau legătură cu consiliile locale, de exemplu ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”. Astfel, împreună cu primarul
orașului Târgu Secuiesc am propus un proiect de hotărâre privind managementul deșeurilor din zona Târgu Secuiesc, ținând cont de interesele locale.
Fekete Carol
Consilier Județean

Consiliul Județean Covasna
Fazakas Tibor - Consilier Județean
Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt
Raport de activitate pentru anul 2010
Subsemnatul Fazakas Tibor în calitate de consilier județean în fracțiunea P.C.M.-M.P.P. în cursul anului 2010, referitor la activitatea anului, în calitate de
consilier, menționez următoarele:
- am participat la 11 ședințe ordinare, și la 9 ședințe extraordinare;
- de asemenea am participat la lucrările comisiei economice care au precedat aceste ședințe. Cu ocazia ședințelor comisiei economice am dezbătut
proiectele de hotărâri care urmau avizate, în limita informațiilor care erau furnizate în documentele atașate proiectelor - cu mențiunea că foarte multe documente au
fost puse la dispoziția consilierilor mult după termenele prevăzute de lege.
Nu au fost puse la dispoziția membrilor comisiei diferite alternative care au stat la baza proiectelor de hotărâre, de ex. cu ocazia alocării unor fonduri pentru
primarii sau culte și asociații.
Cu ocazia ședințelor ordinare și extraordinare fracțiunea majoritară U.D.M.R. s-a comportat ca o „mașină de vot politic” excluzând „opoziția” minoritară de
consilieri, (în special P.C.M.) ca membrii ei să facă parte din consiliile de administrare de la Asociațiile Aquacov, Drumuri Județene sau Spitalul de Urgență
„Fogolyán Kristóf”.
Personal am avut două inițiative de hotărâre, una cu privire la o ședință comună cu consilierii județeni din Harghita și Mureș, una cu privire la întreținerea
drumurilor agricole din raza comunelor, inițiative care au fost respinse înainte să ajungă în plen.
Din însărcinarea președintelui județean am participat la lucrările comisiei „de negociere” pentru achiziționarea mai multor obiective imobiliare, comisie care
consider că a reușit să reducă considerabil prețurile inițiale cerute de ofertanți.
În ceea ce privește audiențele pentru cetățeni, acestea sunt frecventate de foarte puțini cetățeni din cei vizați, problemele lor fiind legate fie de retrocedări de
teren (Reci), fie de neprimirea unor ajutoare sociale (Reci și Moacșa) sau furturile de produse agricole din parcelele gospodarilor (Sf. Gheorghe).
În legătură cu cheltuielile fondurilor la dispoziția consiliului, consider, că acestea sunt insuficiente pentru a se pute vorbi de o descentralizare adevărată și de
posibilitatea de a întocmi un plan de dezvoltare pe un termen mai lung, chiar pentru un județ, iar sistemul „licitațiilor publice” scumpește, practic dublează sau
triplează costul investițiilor.
12.01.2011
Cu stimă Fazakas Tibor
Consilier P.C.M.-M.P.P.
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