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HOTĂRÂREA Nr. 24/2014
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru comuna
Aita Mare
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din 13 februarie 2014, analizând Expunerea de motive al
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei
sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Covasna pentru comuna Aita Mare, văzând Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice, precum și Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; având
în vedere: art. 36 alin. (1) din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adresa
Primăriei comunei Aita Mare nr. 152/04.02.2014, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1247/06.02.2014, în baza art. 91 alin. (1) litera „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 alocarea sumei de 100.000 lei din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna
pentru comuna Aita Mare, în vederea înlăturării efectelor
produse de un incendiu izbucnit la dispensarul medical din
comună, respectiv pentru reabilitarea clădirii dispensarului,
conform anexelor nr. 1A, 1/2a și 1/36, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aceeași sumă se rectifică bugetul propriu al
județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean
pe anul 2014.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.

HOTĂRÂREA Nr. 25/2014
cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna
şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 13 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean pe anul 2014, având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea bugetului de stat pe
anul 2014 nr. 356/2013, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2014, conform anexelor nr. 1B, 1/1a, 1/2b, 1/15a, 1/28a și
1/30a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele la Hotărârea nr. 24/2014 au fost comunicate celor interesați.
Anexa nr. 1B la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL LOCAL pe anul 2014 - RECTIFICARE
-mii leiNr.
rând
236
1
2
4
38
84
113
114
150
157
223
224
238
239
1
2
4
38
84
150
157
241
242
243
1
2
4
113
114
245

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozițiilor legale
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Despăgubiri civile
Finanțarea națională **)
Finanțarea Uniunii Europene **)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozițiilor legale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15
+59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Despăgubiri civile
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)
Autorități executive
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

49.02

Anual
2014

- 800,00

Trim. I
1 423,00
1 423,00
1 423,00
1 423,00
- 800,00

20.25

- 800,00

- 800,00

50
50.04

-1 723,00
-1 723,00

- 300,00
- 300,00

59

2 523,00

2 523,00

59.17
56.01.01
56.01.02
50.02
51.02

01
20

2 523,00
-37 754,00
37 754,00
- 965,00
758,00
758,00
758,00
758,00
- 800,00

2 523,00
-1 091,00
1 091,00
458,00
758,00
758,00
758,00
758,00
- 800,00

20.25

- 800,00

- 800,00

59

1 558,00

1 558,00

59.17
51.02.01
51.02.01.03
54.02

1 558,00
758,00
758,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00

1 558,00
758,00
758,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00

01
20

01
50
50.04
54.02.05

din care:
Trim. II
Trim. III
- 723,00
- 700,00
- 723,00
- 700,00
- 723,00
- 700,00
- 723,00
- 700,00

- 723,00
- 723,00

- 700,00
- 700,00

-8 954,00
8 954,00
- 723,00

-14 806,00
14 806,00
- 700,00

- 723,00
- 723,00
- 723,00
- 723,00
- 723,00
- 723,00
- 723,00

- 700,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00

Trim. IV

-12 903,00
12 903,00

3

Nr.
rând
273
223
224
319
1
2
4
150
157
324
223
224
397
402
403
408
409
540
541
542
543
544
545
546
571
617
622
694
696
697
698
699

63.02
56.01.01
56.01.02

Anual
2014
965,00
-17 198,00
17 198,00

Trim. I
965,00
- 54,00
54,00

68.02

965,00

965,00

01

965,00
965,00
965,00

965,00
965,00
965,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Finanțarea națională **)
Finanțarea Uniunii Europene **)
Asigurări și asistență socială (cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Despăgubiri civile
Asistență socială pentru familie și copii
Finanțarea națională **)
Finanțarea Uniunii Europene **)
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97
Excedentul secțiunii de funcționare
DEFICIT 1)
99.02.96 + 99.02.97
Deficitul secțiunii de funcționare
CHELTUIELILE SECțIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01.03)
Din total capitol:
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Asigurări și asistență socială
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
Asistență socială pentru familie și copii
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)
EXCEDENT 98.02.96
Excedentul secțiunii de funcționare
DEFICIT 99.02.96
Deficitul secțiunii de funcționare

59

965,00

965,00

59.17
68.02.06
56.01.01
56.01.02
96.02
98.02
98.02.96
99.02
99.02.96
49.02SF
50.02
51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.05
63.02

965,00
965,00
-20 556,00
20 556,00

965,00
965,00
-1 037,00
1 037,00
-1 423,00

- 965,00
758,00
758,00
758,00
-1 723,00
-1 723,00
965,00

-1 423,00
-1 423,00
1 423,00
458,00
758,00
758,00
758,00
- 300,00
- 300,00
965,00

68.02

965,00

965,00

68.02.06
96.02
98.02
98.02.96
99.02
99.02.96

965,00

965,00
-1 423,00

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

-4 149,00
4 149,00

-6 797,00
6 797,00

-6 198,00
6 198,00

-4 805,00
4 805,00
723,00
723,00
723,00

-8 009,00
8 009,00
700,00
700,00
700,00

-6 705,00
6 705,00

- 723,00
- 723,00

- 700,00
- 700,00

- 723,00
- 723,00

- 700,00
- 700,00

723,00
723,00
723,00

700,00
700,00
700,00

-1 423,00
-1 423,00

Anexa nr. 1/1a la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 51.02.00 Autorități publice și acțiuni externe
Subcapitolul: 51.02.01.03.01 Aparat propriu CJC
-mii leiNr.
rând
1
2
4
38
84
150
157

Denumirea indicatorilor

Anual
2014

Trim. I

758,00

758,00

01

758,00
758,00

758,00
758,00

20

- 800,00

- 800,00

20.25

- 800,00

- 800,00

59

1 558,00

1 558,00

59.17

1 558,00

1 558,00

Cod

TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozițiilor legale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Despăgubiri civile

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

Anexa nr. 1/2b la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 54.02.00 Alte servicii publice generale
Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
-mii leiNr.
rând
1
2
4
113
114

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

Cod

01
50
50.04

Anual
2014

Trim. I

din care:
Trim. II
Trim. III

-1 723,00

- 300,00

- 723,00

- 700,00

-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00
-1 723,00

- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00

- 723,00
- 723,00
- 723,00
- 723,00

- 700,00
- 700,00
- 700,00
- 700,00

Trim. IV

Anexa nr. 1/15a la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 66.02.00 Sănătate
Subcapitolul: 66.02.06.01.02 Reabilitare Spital Județean (POR)
-mii leiNr.
rând
223
224

Denumirea indicatorilor
Finanțarea națională **)
Finanțarea Uniunii Europene **)

Cod
56.01.01
56.01.02

Anual
2014
-17 198,00
17 198,00

Trim. I
- 54,00
54,00

din care:
Trim. II
Trim. III
-4 149,00
-6 797,00
4 149,00
6 797,00

Trim. IV
-6 198,00
6 198,00

Anexa nr. 1/28a la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 68.02.00 Asigurări și asistență socială
Subcapitolul: 68.02.06.01 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
-mii leiNr.
rând
1
2

4

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

Cod

Anual
2014

Trim. I

965,00

965,00

965,00

965,00

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

Nr.
rând
4
150
157

01

Anual
2014
965,00

Trim. I
965,00

59

965,00

965,00

59.17

965,00

965,00

Denumirea indicatorilor

Cod

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Despăgubiri civile

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

Anexa nr. 1/30a la Hotărârea nr. 25/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 74.02.00 Protecția mediului
Subcapitolul: 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
-mii leiNr.
rând
223
224

Denumirea indicatorilor

Cod

Finanțarea națională **)
Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.01
56.01.02

HOTĂRÂREA Nr. 26/2014
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor sportive și de tineret, sprijinul
financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului
Județean Covasna pe anul 2014
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 13 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor
sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult
din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2014, având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
6/2014 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2014 și a
estimărilor pe anii 2015-2017; Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 95/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea
Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere,
precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult, procesulverbal nr. 1/2014 al Comisiei de evaluare și selecționare a
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice pentru activități educativștiințifice, sportive și de recreere, precum și de sprijin financiar
acordat unităților de cult; în conformitate cu prevederile: art. 3
alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare; Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de
sport judeţene şi ale municipiului Bucuresti, cu modificările
ulterioare; O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi

Anual
2014
-20 556,00
20 556,00

din care:
Trim. II
Trim. III
-4 805,00
-8 009,00
4 805,00
8 009,00

Trim. I
-1 037,00
1 037,00

Trim. IV
-6 705,00
6 705,00

completări prin Legea nr. 125/2002; cu modificările și
completările ulterioare; Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, aprobate prin H. G. nr.
1470/2002, cu modificările și completările ulterioare; Legea
tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare; art. 91 alin. (5)
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; în baza art.
91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 500.000 lei, din fondul
alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014
pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor,
proiectelor și acțiunilor sportive, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 300.000 lei, din
fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe
anul 2014 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice
a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul cultelor,
conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 100.000 lei, din
fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe
anul 2014 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice
a programelor, proiectelor și acțiunilor de tineret, conform
anexei nr. 3.
Art.4. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 26/2014

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor de sport
din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014
Nr.
crt.

Denumirea instituţiei/organizaţiei

1

Asociaţia "Alpin Sport"

2
3
4
5
6
7
8

Asociaţia "Alpin Sport"
Asociaţia "Alpin Sport"
Asociaţia "Baconi Offroad Club"
Asociaţia "Baróti Zsibongó"
Asociaţia "EQUITES"
Asociaţia "EQUITES"
Asociaţia "EQUITES"

Denumirea proiectului/programului
Lanţul de expediţii "Ardeleni pe vârfuri" - Expediţia Mont Blanc 2014, pentru
începători
Lanţul de expediţii "Ardeleni pe vârfuri" - Expediţia Mustangh Ata 2014
Lanţul de expediţii "Ardeleni pe vârfuri" - Expediţia Himalaya 2014
Cupa Covasna competiţie "off road"
Concurs internaţional de dans și gimnastică"Cupa Baraoltului" ed.XVIII
Inițiere în minibaschet
Turul ciclist 2014
Zilele sportive 2014

Sprijin financiar
acordat (lei)
0
3.000
0
1.000
4.000
0
20.000
15.000

5

Nr.
crt.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Asociaţia "Ida Aerobic"
Asociaţia "Ida Aerobic"
Asociația "M.É.SZ."
Asociația "Paripa"
Asociația "Pro Copii din Mereni"
Asociaţia "Rügyek és Reménység" Baraolt
Asociaţia "Sepsi I.S.E"
Asociaţia "Sepsi I.S.E"
Asociaţia "Vabova" Sport Club Sfântu Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv "ATHLOS"

19

Asociaţia Club Sportiv "ATHLOS"

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Asociaţia Club Sportiv "ATHLOS"
Asociația Club Sportiv "B.S.E." Belin
Asociaţia Club Sportiv "BBALL 6"
Asociaţia Club Sportiv "Ciprian"
Asociaţia Club Sportiv "Endurance" Sf.Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv "Gakusei" Sf. Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv "Sepsi OSK"
Asociaţia Club Sportiv "Sepsi OSK"
Asociaţia Club Sportiv "Show Time"
Asociaţia Club Sportiv "SQUASH Covasna"
Asociaţia Club Sportiv "SQUASH Covasna"
Asociația Club Sportiv "Stăruința" Bodoc
Asociaţia Club Sportiv A.S. Footbal "Viitorul" Sfântu Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe
Asociaţia Club Sportiv F.C. Păpăuţi

37

Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc
Asociația Clubul Sportiv "Sport-ALL"
Asociaţia Clubul Sportiv de Hochei "Bikák"
Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt
Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt
Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt
Asociația Culturală "Nagy Mózes" Tg. Secuiesc
Asociaţia de Tineret, Sport şi Cultură, Reci
Asociația Fotbal Club "Viitorul" Moacșa
Asociația Fotbal Club Avântul Ilieni
Asociaţia Fotbal Club Breţcu
Asociaţia Fotbal Club Zagon
Asociaţia Handbal Club "Madison Travel Junior"
Asociaţia Handbal Club "Madison Travel Junior"
Asociaţia Handbal Club "Madison Travel Junior"
Asociaţia Handbal Club "Madison Travel Junior"
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeană de Fotbal
Asociaţia Sport Klub "ALUTA"
Asociaţia Sport Klub "ALUTA"
Asociaţia Sport Klub "ALUTA"
Asociaţia Sportivă "ADRENALIN"
Asociaţia Sportivă "ADRENALIN"
Asociaţia Sportivă "Atletico Steaua" Întorsura Buzăului - Filiala
Sfântu Gheorghe
Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului
Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului
Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului
Asociaţia Sportivă "Covasna"
Asociaţia Sportivă "Fotbal Club Spartacus" Hăghig
Asociația Sportivă "Harghita"
Asociaţia Sportivă "Nemere" Ghelinţa
Asociaţia Sportivă "Oltul" Coșeni
Asociaţia Sportivă "Ötye Sepsi"
Asociaţia Sportivă "PERKŐ" Sânzieni
Asociaţia Sportivă "PERKŐ" Sânzieni
Asociaţia Sportivă "PRIMA" Brăduţ
Asociaţia Sportivă "PRIMA" Brăduţ
Asociația Sportivă "Trei Scaune"
Asociația Sportivă Club Sportiv "KLG Racing" Sf. Gheorghe
Asociaţia Sportivă de Futsal "SPICOM" Sfântu Gheorghe
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Cercul de Alergare "Gáll Lajos"
Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe
Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe
Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe
Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

6

Denumirea instituţiei/organizaţiei

Denumirea proiectului/programului

Sprijin financiar
acordat (lei)

Aerobic în aer liber
Participare la concurs internaţional de aerobic
Participare în campionatul județean de baschet amatori
Participare la concursurile naționale de sărituri peste obstacole
Participare la competițiile interjudețene de fotbal și lupte libere
Cupa Baraoltului - Turneu internaţional de minifotbal pentru copii
Maraton de baschet de 12 ore, ediţia a V-a
"SZITISE II" - campionat de futsal pentru ONG-uri
Participare în campionatul naţional de baschet masculin, liga I și minibaschet
Tabără de vară baschet juvenil
Sportul juvenil, sportul viitorului - participare în competiţii ale elevilor de la grupele de
începători ale CSS Sf. Gheorghe în anul 2014
Sportul juvenil, sportul viitorului - participare în competiţii internaționale
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare la competiții naționale și internațional de baschet
Participare la campionatele naţionale și internaționale de înot
Participare la campionatul naţional de ENDURO 2014
Promovarea tinerilor în judo
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participarea juniorilor în campionatul interjudețean de fotbal
Participare la campionate naţionale de Ju-Jitsu
Campionat de Squash
Participare la concursurile naţionale de squash
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare la campionatul interjudeţean de fotbal al juniorilor C, D şi F
Participare la campionatul naţional de bowling divizia A
Participare la campionatul naţional de handbal divizia A
Participare la campionatul naţional de bowling divizia B
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participarea echipelor de hochei U8, U10, U12 la campionatul naţional de hochei pe
gheaţă
Participare în campionatul naţional de futsal divizia A
Participare la competiţiile interne şi internaţionale de fotbal juniori
Participarea echipelor de juniori în campionatul naţional de minibaschet
Participarea echipelor de juniori în campionatul naţional de baschet U15 feminin
Participare la campionatul județean de fotbal
Zilele "KSE 2014"
Participarea echipelor de juniori în campionatul naţional de baschet U16 feminin
Participarea echipelor de baschet la campionatele secuimii
Participarela concursurile naționale și internaționale de karate
Participarea echipelor de hochei U14 şi U16 la campionatul naţional de hochei pe gheaţă
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Turneu de tenis interjudeţean juniori
Participare în campionatele naționale de skandenberg și tenis de masă
Sprijinirea echipei de judo CSS Liceul Teoretic "Nagy Mózes" din Tg. Secuiesc
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul de fotbal divizia C
Participare în campionatul naţional de handbal feminin juniori IV
Participare în campionatul naţional de handbal feminin juniori V
Participare în campionatul naţional de handbal masculin juniori IV
Participare în campionatul naţional de handbal masculin juniori V
Organizarea campionatului de fotbal Liga IV, V juniori și seniori
Organizarea turneului de fotbal Cupa Moș Crăciun pentru juniori C, D, E și F
Organizarea finalei Cupei României la fotbal
Organizarea campionatului de fotbal juniori C și D
Participare la turneul de fotbal de la Nyiregyháza
Organizarea turneului de fotbal Liga IV, V seniori
Organizarea turneului de fotbal Liga IV, V juniori
Perfecționarea continuă a antrenorilor de fotbal din județul Covasna
Concurs "Viena City Triatlon"
Participare la campionatul național "Ironman" Oradea
Participare la concursul internațional "Ironman" Budapesta
Cupa naţională de boulder juniori
Tabără de escaladă ed.VII

1.000
1.000
0
2.000
0
1.000
1.000
1.000
35.000
0

Pregătirea şi promovarea tinerilor fotbaliști - participare la campionate

3.000

Participare în campionatul judeţean de fotbal
Cupa Buzaielor la oină
Cupa Buzaielor la tenis
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Turneu jubiliar internaţional de baschet
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Aniversarea de 60 ani a Asociației Sportive "PERKŐ" Sânzieni
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Cupa "Lőrincz Zsigmond"
Paricipare la turneul de baschet Cupa Prietenia
Participarela campionatul național de karting
Participarea în campionatul naţional de futsal divizia A şi în cupa României
Ştafeta comemorativă 1848/49
Maratonul şi semimaratonul "Rotary"
Supermaratonul internaţional Békéscsaba - Arad - Békéscsaba
Semimaratonul Sfântu Gheorghe, ed. XII
Campionatul Balcanic de Atletism pentru veterani
Campionatul mondial de sală pentru veterani
Concursul de alergare de 24 ore
Campionatul regional de viteză în Coasta Şugaş Băi
Competiţia naţională "Off Road - Trophy Covasna" - etapa a X-a
Campionatul naţional de raliu 2014
Festival naţional de arte marţiale

2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
48.000
0
0
2.000
2.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0

5.000
0
2.000
18.000
11.000
1.000
2.000
2.000
3.500
0
0
2.000
2.000
3.500
5.000
45.000
0
30.000
10.000
48.000
2.000
5.000
5.000
2.000
2.000
5.000
3.000
2.000
8.000
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
43.500
0
1.000
0
1.000
0
0
2.000
5.000
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
0

Nr.
crt.

Denumirea instituţiei/organizaţiei

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe
Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe
Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe
Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe
Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe
Club Sportiv "Sicul Baschet"
Club Sportiv "Sicul Baschet"
Club Sportiv "Sicul Baschet"
Club Sportiv "Sicul Baschet"
Club Sportiv "Sicul Baschet"
Clubul Sportiv "Alpin" Sf. Gheorghe
Clubul Sportiv "Alpin" Sf. Gheorghe
Clubul Sportiv "Electrica", Sfântu Gheorghe
Clubul Sportiv de Fotbal "Dózsa Dalnic"
Clubul Sportiv de Fotbal "Nemere-Poian"
Fundaţia "KIT"
Fundaţia de Tenis de Masă "Aly-Katty" Tg. Secuiesc
Outriders Moto Club Sf. Gheorghe
Outriders Moto Club Sf. Gheorghe
Outriders Moto Club Sf. Gheorghe
Outriders Moto Club Sf. Gheorghe
Sport Club "TRI-ALUTA"
Sport Club "TRI-ALUTA"
Sport Club "TRI-ALUTA"
Sport Club "TRI-ALUTA"

Denumirea proiectului/programului
Cupa Mureșul Ju-Jitsu
Cupa "micul samurai" la judo pentru copii
Campionatul naţional Ju Jutsu
Festival judeţean de arte marţiale
Turneu internaţional de Ju-Jitsu cupa Marea Neagra
Participare la campionatul național minibaschet masculin
Campionat interșcolar Grecu Stelian
Pregătirea selecționatei secuimii la baschet U 16
Campionat național secuiesc
Pregătirea selecționatei secuimii la baschet U 14
Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei materiale sportive
Participare la competițiile naționale de schi alpin
Participare la competiţii naţionale de tenis de masă
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare în campionatul judeţean de fotbal
Participare la concursul interjudeţean hipic de anduranță 2014
Participare la competiţii internaţionale de tenis de masă
Outriders Enduro Challenge
Red Bull 2014
Festival Enduro
Campionatul naţional de Enduro 2014
Organizare concurs de triatlon
Participare la Cupa Europeană de triatlon Alanya
Participare la triatlon challenge Mamaia
Participare la Cupa Europeană de triatlon juniori Geneva
Total

Sprijin financiar
acordat (lei)
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
10.000
0
2.500
2.000
10.000
2.000
0
0
6.000
1.000
1.000
0
1.000
500.000

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 26/2014
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice acordat unităţilor de cult
din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014
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
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Denumirea instituţiei/organizaţiei
Biserica Creştină Baptistă din Baraolt
Biserica Creştină Baptistă din Baraolt
Biserica Creştină Baptistă din Baraolt
Biserica Creştină Baptistă din Baraolt
Biserica Creştină Baptistă din Baraolt
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Covasna
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Covasna
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe
Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Sfântu Gheorghe
Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Târgu Secuiesc
Mănăstirea Franciscană Estelnic
Parohia Romano-Catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe
Parohia Romano-Catolică Alungeni
Parohia Romano-Catolică Breţcu
Parohia Romano-Catolică Breţcu
Parohia Romano-Catolică Catalina
Parohia Romano-Catolică Catalina
Parohia Romano-Catolică Cernatul de Jos
Parohia Romano-Catolică Cernatul de Jos
Parohia Romano-Catolică Estelnic
Parohia Romano-Catolică Estelnic
Parohia Romano-Catolică Ghelinţa
Parohia Romano-Catolică Ghelinţa
Parohia Romano-Catolică Hătuica
Parohia Romano-Catolică Ilieni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Imeni
Parohia Romano-Catolică Lemnia
Parohia Romano-Catolică Lunga
Parohia Romano-Catolică Mărtănuş
Parohia Romano-Catolică Mărtănuş
Parohia Romano-Catolică Oituz
Parohia Romano-Catolică Oituz
Parohia Romano-Catolică Ozun
Parohia Romano-Catolică Ozun
Parohia Romano-Catolică Petriceni
Parohia Romano-Catolică Sântionlunca
Parohia Romano-Catolică Sântionlunca
Parohia Romano-Catolică Sânzieni
Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe IV.
Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe V.
Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe V.
Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc I.
Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc I.
Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc II.

Denumirea proiectului/programului
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică filiala Vârghiş
Reparaţii la biserică filiala Băţani Mari
Reparaţii la biserică filiala Biborţeni
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare la filiala Târgu Secuiesc
Reparaţii la biserică
Termoizolarea bisericii din Târgu Secuiesc
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare la biserica din Bixad
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserica din Bixad
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare
Renovarea mănăstirii
Renovarea bisericii
Renovarea capelei din Chilieni
Renovarea capelei din Câmpul Frumos
Reparaţii la biserica filiei Vâlcele
Reparaţii la casa de rugăciuni
Tabără pentru copii cu situaţie materială precară
Reparaţii la biserică
Reparaţii la clădirea parohiei
Reparaţii la biserică
Extindere şi reparaţii la casa mortuară
Reparaţii la capela din Mărtineni
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică din Dalnic
Reparaţii la biserică
Lucrări la biserica din Lutoasa
Construire casă mortuară
Reparaţii la biserica di Harale
Construire casă mortuară
Reparaţii la biserică
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserica din Tamaşfalău
Reparaţii la biserica din Peteni
Reparaţii la biserica din Surcea
Reparaţii la biserică
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de cultură
Construire biserică în Caşinul Mic
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Programele copiilor săraci ai comunitaţii
Restaurare biserică
Restaurare poartă barocă
Reparaţii la biserică

Sprijin financiar
acordat (lei)
1.000
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
3.000
1.000
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
3.000
0
3.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
3.000
2.000
0
3.000
1.000
0
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
0
2.000
0
2.000
1.000
3.000
0
1.000
0
0
2.000
3.000
1.500
3.000
6.000
2.000
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Nr.
crt.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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Denumirea instituţiei/organizaţiei
Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc II.
Parohia Romano-Catolică Tinoasa
Parohia Romano-Catolică Turia de Jos
Parohia Romano-Catolică Turia de Jos
Parohia Romano-Catolică Turia de Sus
Parohia Romano-Catolică Valea Crişului.
Parohia Romano-Catolică Valea Crişului.
Parohia Romano-Catolică Valea Seacă
Parohia Romano-Catolică Zagon
Parohia Romano-Catolică Zagon
Parohia Romano-Catolică Zagon
Protopopiatul Romano-Catolic "Sepsi-Barcaság"
Protopopiatul Romano-Catolic "Sepsi-Barcaság"
Parohia Ortodoxă Araci
Parohia Ortodoxă Ariuşd
Parohia Ortodoxă Băcel
Parohia Ortodoxă Băcel
Parohia Ortodoxă Băţani Mari
Parohia Ortodoxă Chichiş
Parohia Ortodoxă Covasna-Staţiune
Parohia Ortodoxă Hăghig
Parohia Ortodoxă Mărcuş
Parohia Ortodoxă Ozun
Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe I.
Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe I.
Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe I.
Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe II.
Parohia Ortodoxă Zăbrătău
Parohia Reformată Aita Mare
Parohia Reformată Albiş
Parohia Reformată Aninoasa
Parohia Reformată Araci
Parohia Reformată Araci
Parohia Reformată Ariuşd
Parohia Reformată Ariuşd
Parohia Reformată Băţanii Mari
Parohia Reformată Băţanii Mici
Parohia Reformată Belin
Parohia Reformată Biborţeni
Parohia Reformată Bicfalău
Parohia Reformată Bita
Parohia Reformată Bita
Parohia Reformată Bodoc
Parohia Reformată Bodoc
Parohia Reformată Boroşneu Mic
Parohia Reformată Boroşneu Mic
Parohia Reformată Boroşneu Mic
Parohia Reformată Brateş
Parohia Reformată Brăduţ
Parohia Reformată Breţcu
Parohia Reformată Calnic
Parohia Reformată Calnic
Parohia Reformată Cernatul de Jos
Parohia Reformată Cernatul de Sus
Parohia Reformată Cernatul de Sus
Parohia Reformată Chichiş
Parohia Reformată Chiuruş
Parohia Reformată Chiuruş
Parohia Reformată Chiuruş
Parohia Reformată Comandău
Parohia Reformată Comandău
Parohia Reformată Comolău
Parohia Reformată Comolău
Parohia Reformată Coşeni
Parohia Reformată Covasna I.
Parohia Reformată Covasna-Voineşti
Parohia Reformată Dalnic
Parohia Reformată Dobolii de Jos
Parohia Reformată Dobolii de Sus
Parohia Reformată Eresteghin
Parohia Reformată Filia
Parohia Reformată Fotoş
Parohia Reformată Fotoş
Parohia Reformată Ghidfalău
Parohia Reformată Ghidfalău
Parohia Reformată Hăghig
Parohia Reformată Hăghig
Parohia Reformată Herculian
Parohia Reformată Icafalău
Parohia Reformată Icafalău
Parohia Reformată Icafalău
Parohia Reformată Karatna
Parohia Reformată Leţ
Parohia Reformată Leţ
Parohia Reformată Măgheruş
Parohia Reformată Mărcuşa
Parohia Reformată Mărcuşa
Parohia Reformată Mărcuşa
Parohia Reformată Mărcuşa
Parohia Reformată Mărcuşa
Parohia Reformată Mărtineni
Parohia Reformată Micfalău
Parohia Reformată Micfalău
Parohia Reformată Moacşa
Parohia Reformată Pachia
Parohia Reformată Pachia

Denumirea proiectului/programului
Tabără pentru copii cu situaţie materială precară
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Reparaţii la capela Maria din Turia de Mijloc
Reparaţii la biserică
Extinderea capelei din Arcuş
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Renovarea orgii bisericii
Reparaţii la capela din Păpăuţi
Reparaţii la capela din Boroşneu Mare
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare ale arhivei protopopiatului
Instalare încălzire centrală la biserică
Intabulare imobile
Reparaţii la casa parohială
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Reparaţii la casa parohială
Amenajări interioare sală de educaţie
Instalare încălzire centrală la biserică
Reparaţii la casa parohială
Reparaţii la casa parohială
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la catedrală
Programul "After school social"
Reparaţii la imobile parohiale
Reparaţii la casa parohială
Reparaţii la biserică
Construire casă mortuară
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Construire casă de rugăciuni
Restaurarea orgii bisericii
Reparaţii la biserică
Construire casă de rugăciuni
Reparaţii la casa de rugăciuni
Renovarea bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Modernizarea clopotului bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de deplasare în diasporă
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni
Renovarea bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Tabără pentru copii cu situaţii financiare precare
Cheltuieli de funcţionare
Renovarea orgii bisericii
Renovarea bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Renovarea bisericii
Reparaţii la biserică
Renovarea bisericii
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Construire casă mortuară
Renovarea bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa cantorială, amenajare casă de rugăciuni
Renovarea bisericii
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Tabără pentru copii cu situaţii financiare precare
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Restaurarea bisericii
Construire casă mortuară
Construire casă mortuară la Mătişeni
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserica din Mătişeni
Renovarea bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Renovarea şi extinderea bisericii
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni

Sprijin financiar
acordat (lei)
1.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.000
3.000
1.000
2.000
1.000
1.000
4.000
3.000
20.000
0
0
0
0
0
0
21.550
0
0
10.000
0
8.450
0
0
2.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
4.000
2.000
1.500
1.500
3.500
3.000
1.000
0
1.000
3.000
0
1.000
0
1.000
2.000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2.000
1.000
0
0
2.000
0
1.000
2.000
1.000
4.000
1.000
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
4.000
1.500
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
0
1.000
0
0
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
0

Nr.
crt.
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Denumirea instituţiei/organizaţiei
Parohia Reformată Pava
Parohia Reformată Pava
Parohia Reformată Pava
Parohia Reformată Pădureni
Parohia Reformată Păpăuţi
Parohia Reformată Păpăuţi
Parohia Reformată Păpăuţi
Parohia Reformată Reci
Parohia Reformată Reci
Parohia Reformată Saciova
Parohia Reformată Sântionlunca
Parohia Reformată Sântionlunca
Parohia Reformată Surcea
Parohia Reformată Surcea
Parohia Reformată Tamaşfalău
Parohia Reformată Târgu. Secuiesc
Parohia Reformată Târgu. Secuiesc
Parohia Reformată Târgu. Secuiesc
Parohia Reformată Tălişoara
Parohia Reformată Telechia
Parohia Reformată Telechia
Parohia Reformată Telechia
Parohia Reformată Turia
Parohia Reformată Turia
Parohia Reformată Ţufalău
Parohia Reformată Ţufalău
Parohia Reformată Valea Crişului
Parohia Reformată Zagon
Parohia Reformată Zagon
Parohia Reformată Zăbala
Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai
Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai
Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe
Parohia Unitariană Arcuş
Parohia Unitariană Baraolt
Parohia Unitariană Calnic
Parohia Unitariană Calnic
Parohia Unitariană Calnic
Parohia Unitariană Chichiş
Parohia Unitariană Chichiş
Parohia Unitariană Racoşul de Sus
Parohia Unitariană Sâncrai
Parohia Unitariană Sâncrai
Parohia Unitariană Sâncrai
Parohia Unitariană Sântionlunca
Parohia Unitariană Sântionlunca
Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe
Parohia Unitariană Valea-Crişului
Protopopiatul Unitarian Trei Scaune-Alba de Sus
Protopopiatul Unitarian Trei Scaune-Alba de Sus

Sprijin financiar
acordat (lei)

Denumirea proiectului/programului
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserica din Imeni
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare
Renovarea orgii bisericii
Reparaţii la biserică
Construire casă mortuară
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Reparaţii la biserică
Reparaţii la Centrul Calvin
Reabilitare biserică
Renovarea orgii bisericii
Renovarea orgii bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reabilitare biserică
Renovarea orgii bisericii
Cheltuieli de funcţionare
Reabilitare biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa parohială
Lucrări de reparaţii
Reabilitarea bisericii
Construirea casei de rugăciuni Comandău
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare
Reabilitarea ansamblului bisericii unitariene
Cheltuieli de funcţionare
Cheltuieli de funcţionare
Reabilitare biserică
Reabilitare bisericii din Bodoc
Construire casă mortuară
Cheltuieli de funcţionare
Reabilitare biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni
Reabilitare biserică
Cheltuieli de funcţionare
Reparaţii la casa de rugăciuni
Tabără pentru copii cu situaţii financiare precare
Reparaţii la biserică
Cheltuieli de funcţionare
Îmbunătăţirea sistemelor de siguranţă la incendiu a bisericilor protopopiatului
Total

1.000
0
0
1.000
1.000
0
0
2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.000
1.000
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
1.000
1.000
1.000
0
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
2.000
300.000

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 26/2014
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor de tineret
din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014
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

Denumirea instituţiei/organizaţiei
Asociaţia de Tineret „Alexandra Ducancea”
Asociaţia de Tineret „ECOU”
Asociaţia "Baróti Szent Adalbert"
Asociaţia "Baróti Szent Adalbert"
Asociaţia "Centrum Studiorum"
Asociaţia "Consiliul Elevilor din Liceul Mikes Kelemen"
Asociaţia "CsomoPont"
Asociaţia "JBC"
Asociaţia "JBC"
Asociaţia "JBC"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Lilium Aureum"
Asociaţia "Reformatorii"
Asociaţia "Reformatorii"
Asociaţia "Reformatorii"
Asociaţia "Sagittis Siculorum"
Asociaţia "Sagittis Siculorum"
Asociaţia "Youth Media"
Asociaţia „Sepsi I.S.E.”
Asociaţia „Sepsi I.S.E.”
Asociaţia „Sepsi I.S.E.”
Asociaţia „Turul Madár”
Asociaţia „Turul Madár”
Asociaţia Cercetaşilor din Ghelinţa
Asociaţia Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe
Asociaţia Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe
Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Covasna
Asociaţia Culturală de Tineret şi de Protecţia Mediului "Dr. Bedő Albert"
Asociaţia Culturală de Tineret şi de Protecţia Mediului "Dr. Bedő Albert"
Asociaţia Culturală şi de Tineret "PROSPERO"
Asociaţia de Tineret "IKA"
Asociaţia de Tineret "IKA"

Denumirea proiectului/programului
Festivalul francofoniei
Dezbaterile academice contează
Sprijinirea tinerilor muzicieni talentaţi
Tabăra tinerilor catolici
Distribuirea legitimaţiei pentru elevi şi consultanţă de carieră pantru liceenii din Trei Scaune
Balul "Széchenyi"
Pagina Web "CsomoPont"
Conferinţa tinerilor economişti şi antreprenori
Concurs „Planul de afaceri”
Tabără Workshop V.
Pelerinaj pe urmele lui Petőfi şi Bem
Stâlp funebru pentru Bíró Sándor
Tabără de cunoaştere a ciupercilor pentru cercetaşi
Expo-foto-Comandăul anilor '70
Festivalul dovlecilor
Advent pentru cercetaşi
Realegerea drumului
Tureneu teatral cu pantonima: Mâini
Pedalează pentru cunoaşterea pământului tău natal
Tabără pentru arcaşi cu cal
Lumea se învârte în jurul calului
Tinerii din Trei Scaune, portal: harit.ro
Tabără de zbor cu paraşuta „Sepsi I.S.E.”
Tabără extremă ed.IV
Tură montană în Munții Retezat
Voluntari cu voluntariat
Cercul „Berde Mózsa”
Tabăra cercetaşilor din Ghelinţa
Balul voluntarilor
Biblioteca vie
Tabără de mod de viaţă pentru tineri şi copii cu diabet
Zilele "Dr. Bedő Albert"
Să sune cântecul
Tabără "Krea Túra"
Zilele de sport ATC
Întâlnirea de dansuri populare - Cernat

Sprijin financiar
acordat (lei)
5.000
5.000
2.000
0
2.000
3.000
1.000
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
0
4.000
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
1.000
2.000
2.000
3.000
0
3.000
2.000
1.000
2.000
0
2.000
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Nr.
crt.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Denumirea instituţiei/organizaţiei
Asociaţia de Tineret Bixad
Asociaţia de Tineret Bixad
Asociaţia de Tineret, Sport şi Cultură, Reci
Asociaţia Tinerilor din Câmpul Frumos
Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna "HARIT"
Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna "HARIT"
Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna "HARIT"
Asociaţia Tinerilor din Sântionlunca
Asociaţia Tinerilor din Sântionlunca
Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT"
Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT"
Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT"
Asociaţia Tinerilor din Târgu Secuiesc
Asociaţia Tinerilor din Târgu Secuiesc
Asociaţia Tinerilor din Târgu Secuiesc
Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna
Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna
Serviciul de Ajutor Maltez, Micfalău
Serviciul de Ajutor Maltez, Micfalău
Serviciul de Ajutor Maltez, Micfalău
Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe
Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe
Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe
Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe
Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli”
Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli”
Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli”

Denumirea proiectului/programului
Ziua sportului la BIFISZ
Team Building
Zilele tineretului în comuna Reci
Tabără "SZÉPFI" pentru tineret
Cortul tinerilor în cadrul Zilelor Sf. Gheorghe
Întâlnirea consiliilor de elevi
Cupa 3 Scaune
Zilele tinerilor din Sântionlunca
Zilele satului Sântionlunca
Cursuri de formare pentru tineri
Maial pentru tineret
Tabăra "SZIT"
Tabără "KVISZ"
Tabără de formare "KVISZ"
Serile "KVISZ"
Festivalul de muzică al trupelor de elevi
Întâlnirea ştiinţifică din judeţul Covasna
Festivalul tineretului maltez
Tabără de schii
Tabără pentru copii nevoiaşi
Sarcini de prim ajutor
Tabără pentru copii nevoiaşi
Program pentru tineret "Construim viitorul"
Curcubeu, tabără pentru copii maltezi
Săptămâna de evanghelizare
Întâlnirea tinerilor în prizma culturii şi a spiritualităţii
Tabăra tinerilor creştini
Total

HOTĂRÂREA Nr. 27/2014
privind numirea domnului Papucs András în vederea
exercitării cu caracter temporar a funcției publice de
conducere vacante de șef birou al Centrului Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din data de 13 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de
numire a domnului Papucs András în vederea exercitării cu
caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef
birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont; având în vedere: Raportul Direcției
Economice precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate întocmite în acest sens, art. 92, alin. (1) și (2) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 1/2014 privind modificarea
raportului de serviciu al domnului Mild Zoltán șef birou al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont; avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
3232/2014, înregistrat la Registratura generală a Consiliului
Judeţean Covasna sub nr. 1335/10.02.2014, 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. Începând cu data de 14 februarie 2014 domnul
Papucs András se numește pentru a exercita cu caracter
temporar, pe o perioadă de maximum 6 luni, funcția publică de
conducere vacantă de șef birou al Centrului Județean pentru
Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna şi Centrul Judeţean pentru
Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont.

3.000
2.000
3.000
2.000
5.000
5.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
0
5.000
0
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
1.000
100.000

HOTĂRÂREA Nr. 28/2014
privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul
Braşov în vederea reabilitării în comun a unor drumuri
județene
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
la data de 13 februarie 2014; analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea
asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea
reabilitării în comun a unor drumuri județene, având în vedere:
Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice, Administrație
Publică și Dezvoltarea Teritoriului și Serviciul de Administrarea a
Drumurilor Județene; Rapoartele de avizare ale Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest
sens; art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art.
91 alin. (6) 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 asocierea județului Covasna cu judeţul
Braşov în vederea reabilitării în comun a unor drumuri
județene, identificate în anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă modelul Acordului cadru de asociere
conform anexei nr. 2.
Art.3. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna şi Ferencz Ludovic, Directorul
executiv al Direcţiei Economice cu semnarea contractului cadru de
asociere.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează persoanele nominalizate la art. 3, respectiv Direcția
Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și
Serviciul de Administrarea a Drumurilor Județene.
Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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Sprijin financiar
acordat (lei)

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 28/2014
Lista drumurilor județene propuse pentru reabilitare prin asocierea județelor Covasna și Brașov
Drum
județean
DJ 122
DJ 122B
DJ 131
DJ 131B

traseu

Județul Covasna
Poziții kilometrice

Micfalău (DN 12) – Bățanii Mari
– Baraolt
DN 12 – Malnaș Băi – DJ 122
limită județ Brașov - Aita Mare DJ 122 (Baraolt)
limită județ Brașov – intersecția
cu DJ 131 și DC 38 (Racoșul de
Sus)

km 0+000 – 26+544

lungime
(km)
26,544

km 0+000 – 3+830
km 7+314 – 22+830

3,830
15,516

km 12+978 – 14+318

1,340

traseu

Județul Brașov
Poziții kilometrice

Măieruș (DN 13) – Apața –
limită județ Covasna
Apața (DJ 131) – Ormeniș Augustin – gara Augustin –
limită județ Covasna

Lungime
(km)

km 0+000 – 7+314

7,314

km 0+000 – 12+978

12,978

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 28/2014
ACORD CADRU DE ASOCIERE
Art. 1. Părţile:
1. JUDEŢUL BRAŞOV prin Consiliul Judeţean Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Braşov, Cod fiscal 4384150, reprezentat prin dl. Aristotel
Căncescu –preşedinte, având calitate de lider de proiect,
2. JUDEȚUL COVASNA prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, Cod fiscal 4201988, reprezentat prin Tamás Sándor, în
calitate de președinte şi Ferencz Ludovic, Director executiv, având calitate de partener,
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul:
2.1. Prin semnarea prezentului Acord Cadru, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea realizării în comun a drumurilor județene identificate în anexa nr. 1.
2.2. Părţile au înțeles că prezentul acord reprezintă o convenţie privind cooperarea părţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă
naştere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.
Art. 3. Rolurile şi responsabilităţile partenerilor:
3.1. Părțile pun la dispoziţie propriile experienţe pentru a participa la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectului de infrastructură rutieră;
3.2. Părţile vor constitui un grup de lucru în care vor fi desemnaţi proprii reprezentanţi şi care va avea competenţe specifice;
3.3. Părțile vor organiza întâlniri comune la care vor participa, în afară de membrii grupului de lucru, şi reprezentanţii fiecărei unități administrativ-teritoriale.
3.4. Părțile colaborează şi susţin financiar pregătirea și implementarea proiectului (contribuţia fiecărui partener va/face obiectul unei înţelegeri ulterioare).
3.5. Părțile realizează documentaţiile tehnico - economice conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 şi a celorlalte acte normative în vigoare.
Art. 4. Finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
4.1. Partenerii vor asigura contribuţia de finanţare a cheltuielilor totale ale proiectului din bugetul naţional, bugetul local, programele de finanţare 2014 - 2020 şi alte surse legal
constituite.
4.2. Valoarea totală a proiectului comun şi contribuțiile financiare se vor definitiva după finalizarea documentației tehnico - economice şi identificarea programului de finanțare.
Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului
5.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către toate părțile semnatare şi rămâne în vigoare până la finalizarea obiectivului comun propus.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de
6.1. Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerilor furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect.
6.2. Liderul de proiect va coordona activităţile de implementare în conformitate cu prevederile Programului de finanţare, în colaborare cu partenerii de proiect.
6.3. Liderul de proiect va consulta partenerii cu regularitate, și va informa despre progresul în implementarea proiectului.
6.4. În cazul în care partenerii nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care îi revin, liderul de proiect va depune toate diligențele pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Art. 7. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
7.1. Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului.
7.2. Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului.
Art. 8. Dispoziţii finale
8.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de părţile semnatare.
8.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
8.3. Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
SEMNĂTURA PĂRŢILOR
Județul Brașov
prin Consiliul Județean Brașov

Județul Covasna
prin Consiliul Judeţean Covasna

Aristotel Câncescu
Președinte

Tamás Sándor
Preşedinte

Director executiv

HOTĂRÂREA Nr. 29/2014
privind punerea la dispoziție a unei clădiri și a terenului
aferent pentru implementarea proiectului „Neutralizarea
deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea
spitalicească” la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
Consiliul județean Covasna, întrunit în ședința sa extraordinară
din data de 13.02.2014, analizând expunerea de motive a
președintelui Consiliului Județean Covasna privind punerea la
dispoziție a unei clădiri și a terenului aferent pentru implementarea
proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase
rezultate din activitatea spitalicească” la Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, văzând:
Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică

Director executiv
Ferencz Ludovic

și Dezvoltarea Teritoriului și rapoartele comisiilor de specialitate
întocmite în acest sens, adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf” nr. 1268/30.01.2014, înregistrată la Registratura
generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1204/05.02.2014,
adresa Ministerului Sănătății nr. 7091/04.02.2014, H.G. nr.
975/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Covasna, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, H.G.
nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în
domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în
administrarea consiliilor locale respective, cu modificările
ulterioare, Cf. nr. 23967 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 23967; în
baza art. 91 alin. (1) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă punerea la dispoziție a terenului în
suprafață de 24 mp pe care se află clădirea ”Crematoriu pentru ars
gunoaie”, situat în Sfântu Gheorghe, înscris în Cf. nr. 23967, nr.
cadastral 23967-C10 și terenul aferent de 120 mp pentru
implementarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale
periculoase rezultate din activitatea spitalicească” la Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe.
(2) Clădirea și terenul aferent sunt situate în incinta
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu
Gheorghe, sunt în intravilanul localității Sfântu Gheorghe și
aparțin domeniului public al județului Covasna în baza H.G. nr.
866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în
administrarea consiliilor locale respective și a H.G. nr.
975/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Clădirea și terenul aferent sunt identificate conform
planului de amplasament și a planului de încadrare în zonă,
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr.
Fogolyán Kristóf”.
Aita Mare, la 13 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 29 a fost comunicată celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 30/2014
cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe
anul 2014
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean pe anul 2014, având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea bugetului de stat pe
anul 2014 nr. 356/2013, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2014, conform anexelor nr. 1C, 1/2c, 1/17a, 1/28b, VP 1, VP3a
și INV/1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 20 mii lei din excedentul
anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare a bugetului pe anul 2014.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1C la Hotărârea nr. 30/2014

BUGETUL LOCAL pe anul 2014 - RECTIFICARE
-mii leiNr.
rând
236
1
2
4
113
114
116
117
118
150
154
195
196
197
206
238
243
1
2
4
113
114
245
273
300
1
2
4
116
117
118
195
196
197
206
302
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Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ(cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)
Transferuri curente
(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.37+51.01.39
+ 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58)
Transferuri către instituții publice
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22
+59.25 +59.30+59.35)
Asociații și fundații
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29+51.02.35 la 51.02.38)
Alte transferuri de capital către instituții publice
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)
Transferuri curente
(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.37+51.01.39
+ 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58)
Transferuri către instituții publice
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29+51.02.35 la 51.02.38)
Alte transferuri de capital către instituții publice
Servicii culturale
(cod
67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+

49.02

Anual
2014
20,00
20,00

Trim. I
20,00
20,00

01
50
50.04
51SF

- 10,00
- 10,00
- 20,00

51.01

- 20,00

51.01.01

- 20,00

59

30,00

30,00

59.11

30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
30,00

30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
50,00
20,00
20,00

51SD
51.02
51.02.29
50.02
54.02

- 30,00
- 30,00

din care:
Trim. II
Trim. III

20,00
20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

01
51SF

- 20,00
- 20,00
- 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

51.01

- 20,00

- 20,00

51.01.01

- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

01
50
50.04
54.02.05
63.02
67.02

51SD
51.02
51.02.29
67.02.03

- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

- 20,00

Trim. IV

Nr.
rând
304
319
1
2
4
150
154
324
397
408
410
541
545
546
571
598
600
602
617
622
824
851
878
880
882
972
976
977

Denumirea indicatorilor
67.02.03.30)
Muzee
Asigurări și asistență socială (cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Asociații și fundații
Asistență socială pentru familie și copii
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97
Deficitul secțiunii de dezvoltare
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale
(cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+
67.02.03.12+ 67.02.03.30)
Muzee
Asigurări și asistență socială (cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
Asistență socială pentru familie și copii
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale
(cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+
67.02.03.12+67.02.03.30)
Muzee
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)
DEFICIT 1) 99.02.97
Deficitul secțiunii de dezvoltare

Anual
2014

Cod
67.02.03.03

Trim. I

din care:
Trim. II
Trim. III

20,00

68.02

30,00

30,00

01

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

59

30,00

30,00

59.11
68.02.06
96.02
99.02
99.02.97
50.02
54.02
54.02.05
63.02
67.02

30,00
30,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00
10,00
- 20,00

30,00
30,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00
30,00

67.02.03

- 20,00

67.02.03.03

- 20,00

68.02

30,00

30,00

68.02.06
49.02
63.02
67.02

30,00
20,00
20,00
20,00

30,00
20,00
20,00
20,00

67.02.03

20,00

20,00

67.02.03.03
96.02
99.02
99.02.97

20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

Trim. IV

- 20,00

20,00
20,00
20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

Anexa nr. 1/2c la Hotărârea nr. 30/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
Capitolul: 54.02.00 Alte servicii publice generale
Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
-mii leiNr.
rând
1
2
4
113
114

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

Cod

01
50
50.04

din care:
Trim. II
Trim. III

Anual
2014

Trim. I

- 10,00

- 30,00

20,00

- 10,00
- 10,00
- 10,00
- 10,00

- 30,00
- 30,00
- 30,00
- 30,00

20,00
20,00
20,00
20,00

Trim. IV

Anexa nr. 1/17a la Hotărârea nr. 30/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
MNS
Capitolul: 67.02.00 Cultură, recreere și religie
Subcapitolul: 67.02.03.03 Muzee
-mii leiNr.
rând
1
2
4
116
117
118
195
196
197
206

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
(cod 51.01)
Transferuri curente
(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+
51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58)
Transferuri către instituții publice
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
(cod 51.02)
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29+51.02.35 la 51.02.38)
Alte transferuri de capital către instituții publice

Cod

Anual
2014

din care:
Trim.
Trim. II
III

Trim. I
20,00

Trim.
IV

- 20,00

01

- 20,00
- 20,00

- 20,00
- 20,00

51SF

- 20,00

- 20,00

51.01

- 20,00

- 20,00

51.01.01

- 20,00
20,00

20,00

51SD

20,00

20,00

51.02
51.02.29

20,00
20,00

20,00
20,00

- 20,00

Anexa nr. 1/28b la Hotărârea nr. 30/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
DGASPC
Capitolul: 68.02.00 Asigurări și asistență socială
Subcapitolul: 68.02.06.01 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
-mii leiNr.
rând
1
2
4
150
154

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
(cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
Asociații și fundații

Anual
2014

Trim. I

30,00

30,00

01

30,00
30,00

30,00
30,00

59

30,00

30,00

59.11

30,00

30,00

Cod

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV
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Anexa nr. VP1 la Hotărârea nr. 30/2014
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2014
-mii leiNr.
rând
1
54
55
61
62
74
132
1
2
4
38
86
94
195
285
286
287
291
146
171
1
2
4
38
86
94
195
285
286
287
291
173
174
243
288
289
293
294
297
311
336
338
339
403
416
417
421
431
489
503
528
530
531

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe
Servicii culturale
(cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+
67.10.03.15+67.10.03.30)
Muzee
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)
Subvenții pentru instituții publice
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)
Servicii culturale
(cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+
67.10.03.15+67.10.03.30)
Muzee
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10) - TOTAL
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)
Servicii culturale
(cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+
67.10.03.15+67.10.03.30)
Muzee

00.01
00.17
00.18
43.10
43.10.09
43.10.19

Anual
2014

- 20,00
20,00

49.10

01
20
20.30
20.30.30
70
71
71.01
71.01.30
63.10
67.10

01
20
20.30
20.30.30
70
71
71.01
71.01.30

- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Trim.
I
20,00
20,00
20,00
20,00

din care:
Trim.
Trim.
II
III
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

Trim.
IV

20,00
20,00

- 20,00

20,00

- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

67.10.03

20,00

- 20,00

67.10.03.03
00.01SF
00.17
00.18
43.10
43.10.09
49.10
63.10
67.10

20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00
- 20,00

67.10.03

- 20,00

- 20,00

67.10.03.03
00.01SD
00.17
00.18
43.10
43.10.19
49.10
63.10
67.10

- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

67.10.03

20,00

20,00

67.10.03.03

20,00

20,00

- 20,00

Anexa nr. VP3a la Hotărârea nr. 30/2014
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014
MNS
Capitolul: 67.02.00 Cultură, recreere și religie
Subcapitolul: 67.02.03.03 Muzee
-mii leiNr.
rând
1
2
4
38
86
94
195
285
286
287
291
1
2
4
38
86
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Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe
TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Cod

Anual
2014

Trim. I
20,00

din care:
Trim.
Trim. II
III
- 20,00

01

- 20,00
- 20,00

- 20,00
- 20,00

20

- 20,00

- 20,00

20.30
20.30.30

- 20,00
- 20,00

70
71
71.01
71.01.30

- 20,00
- 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

01

- 20,00
- 20,00

- 20,00
- 20,00

20

- 20,00

- 20,00

20.30

- 20,00

- 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

- 20,00

Trim.
IV

Anexa nr. INV/1 la Hotărârea nr. 30/2014
Program de investiții publice pe anul 2014 și estimări pentru 2015-2017
Lista investițiilor finanțate din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii
-RectificareMuzeul Național Secuiesc
-mii leiNr.
crt.
C.

Total

Denumirea obiectivului
Alte cheltuieli de investiții
b) dotări independente
Obiecte muzeale etnografice şi istorice

Valoarea totală
a proiectului

Prevederi
2014

Estimări
2015

Estimări
2016

Estimări
2017

0,00
0,00
20,00
20,00

20,00
20,00

0,00

0,00

0,00

HOTĂRÂREA Nr. 31/2014
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
aprobare a Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, văzând
Raportul Direcției Economice precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având în vedere:
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului
Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice
nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar, Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 83/2010 privind preluarea managementului asistenței
medicale a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe, adresa Managerului Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe nr.
2147/624/18.02.2014 înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1673/19.02.2014, în baza art.
91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei

Documentație
tehnico-economică
(Hot nr.)

Contract de
lucrări/servicii nr.

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, conform
anexelor nr. 2 şi 2a.
Art.3. Anexele nr. 1, 2 şi 2a fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 195/2013 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe şi Direcţia Economică din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa nr. 2a la Hotărârea nr. 31/2014 a fost comunicată celor interesați.
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 31/2014

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „Dr. Fogolyán Kristóf" SFÂNTU GHEORGHE
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 31/2014
STATUL DE FUNCŢII
AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE
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
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

16

Funcția
MANAGER GR.II.
DIRECTOR FIN.-CONT.GR.II.
DIRECTOR INGRIJIRI GR.II.
DIRECTOR MEDICAL GR:II.
medic SEF SECTIE GR.II.
medic SEF SECTIE GR.I.
medic SEF LABORATOR GR.II.
medic SEF LABORATOR GR.I.
medic SEF GR.II.
medic
medic
medic
medic
medic
medic
medic
medic
medic
farmacist SEF GR.II.
farmacist
farmacist
farmacist
farmacist
biochimist
biolog
biolog
chimist
chimist
psiholog
psiholog
psihosociolog
kinetoterapeut
kinetoterapeut
asistent medical
asistent medical
asistent social
moasa
asistent medical SEF
asistent medical
asistent medical
asistent medical
asistent medical
asistent farmacist
asistent farmacist
sora medicala
registrator medical
registrator medical
tehnician
infirmieră
agent dezinfecţie-deratizare-dezinsecţie
autopsier
spalator SEF
spalatoreasa
baies
brancadier
ingrijitor curățenie
SEF BIROU GR.II.
SEF SERVICIU GR.II
SEF SERVICIU GR.I.
SEF ECHIPA
economist
economist
ec.audit
consilier juridic
analist programator ajutor
operator calculator
operator calculator
preot
preot
inspector specialitate
referent specialitate
inginer
subinginer
magaziner
magaziner
merceolog
arhivar
casier
contabil
referent
referent
tehnician
secretar
pompier
portar

Nivelul
studiilor
S
S
PL
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PL
PL
PL
PL
M
PL
PL
M
M
M
M
G
G
G
G
G
G
G
G
S
S
PL
G
S
S
S
S
M
M
M
S
S
S
S
S
SSD
M
G
M
M
M
M
M
M
M
M
G
G

Gradul profesional/
Treapta profesională

primar
primar
primar
primar
primar
primar
specialist
rezident anul I
rezident anul II
rezident anul III
rezident anul IV
rezident anul V
rezident anul VI
primar
primar
specialist
rezident anul II
principal
principal
principal
specialist
principal

principal
principal

principal
principal
debutant
principal
principal
principal
principal
principal

I
I
II
IA
I
IA
I
II
I
II
I
II
II
I
I
I
IA
I
I
IA
IA
I
II
I
I
I

Număr
posturi
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
9,0
1,0
2,0
2,0
59,0
42,5
1,0
8,0
12,0
7,0
3,0
5,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
1,0
8,0
3,0
2,0
4,0
18,0
261,0
88,0
1,0
5,0
1,0
5,0
4,0
4,0
29,0
1,0
135,0
1,0
2,0
1,0
9,0
1,0
25,0
80,0
1,0
3,0
1,0
3,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,5
1,0
1,0
1,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0

Nr.
crt.
86
87
88
89
90
91
92
93

Nivelul
studiilor
G
G
G

Funcția
portar
curier
funcționar
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor necalificat

Număr
posturi
1,0
1,0
1,0
17,0
16,5
7,0
15,0
8,0
988,5

Gradul profesional/
Treapta profesională
II
I
I
I
II
III
IV

TOTAL:

HOTĂRÂREA Nr. 32/2014
privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
aprobare a Statului de funcții al Muzeului Național SecuiescSzékely Nemzeti Múzeum, având în vedere: Raportul Direcției
Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate; Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
ţinând cont de adresa Muzeului Naţional Secuiesc-Székely
Nemzeti Múzeum nr. 166/10.02.2014 înregistrată la Registratura
generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1384/11.02.2014,
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 funcții al Muzeului Național
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01 martie
2014.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 186/2013 privind aprobarea Statului de
funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti
Múzeum, 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 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 32/2014

STATUL DE FUNCŢII
al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum
Nr.
Funcţia de execuţie
Nivel de
Funcţia de conducere
crt.
gradul/treapta
studii
SEDIUL CENTRAL SFÂNTU GHEORGHE
1
Director gr. II
S
2
Director adjunct economic gr. II
S
Serviciul Istorie-Arheologie
3
Şef serviciu gr. II
S
4
Muzeograf gr. II
S
5
Conservator IA
M
6
Restaurator IA
M
7
Conservator gr. II
S
8
Supraveghetor muzeu
M/G
9
Administrator I
M
Serviciul Etnografie
10
Şef serviciu gr. II
S
11
Muzeograf gr. IA
S
12
Restaurator gr. II
S
13
Conservator I
M
14
Supraveghetor muzeu
M/G
15
Muncitor calificat I
M/G
16
Paznic
M/G
Serviciul Științele Naturii
17
Muzeograf gr. IA
S
Serviciul Biblioteca Documentară
18
Şef serviciu gr. II
S
19
Muzeograf gr.IA
S
20
Conservator gr. IA
S
21
Muncitor calificat III
M/G
22
Referent IA
M
23
Paznic
M/G
Serviciul Administrativ
Compartiment financiar contabil
24
Economist gr. I
S
25
Referent gr. I
S.S.D
Compartimentul administrativ-gospodăresc
26
Paznic
M/G
Total Sediu
GALERIILE DE ARTĂ „GYÁRFÁS JENŐ" SFÂNTU GHEORGHE
27
Muzeograf gr. I
S
28
Paznic
M/G
Total
CENTRUL DE ARTE PLASTICE DIN TRANSILVANIA
Total
MUZEUL DE ISTORIE A BRESLELOR INCZE LÁSZLÓ TÂRGU SECUIESC
29
Şef serviciu gr. II
S
30
Muzeograf gr. I
S
31
Conservator IA
M

Număr de
posturi
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1

1
1
2
31
1
3
4

1
2
1
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Nr.
crt.
32
33
34

Funcţia de execuţie
gradul/treapta
Conservator I
Supraveghetor muzeu
Paznic

Funcţia de conducere

Total
MUZEUL ETNOGRAFIC HASZMANN PÁL - CERNAT
35
Muzeograf gr. IA
36
Restaurator I
Total
MUZEUL DEPRESIUNII BARAOLT
37
Muzeograf gr. I
38
Muzeograf gr. II
39
Muncitor calificat III
Total
SALĂ DE EXPOZIȚIE MAGMA
MUZEUL ETNOGRAFIC CEANGĂIESC DIN ZĂBALA
TOTAL GENERAL

HOTĂRÂREA Nr. 33/2014
cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru
reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de
cabinete medicale din mediul rural„ în perioada 2014-2016
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi
modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din
mediul rural„ în perioada 2014-2016, având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație
Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum şi Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna întocmite în acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 91 alin. (1) lit. „e” coroborată cu prevederile alin. (6) lit.
„c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza
art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă derularea „Programului judeţean pentru
reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete
medicale din mediul rural„ în perioada 2014-2016, conform
anexei nr. 1.

Nivel de
studii
M
M/G
M/G

Număr de
posturi
1
2
1
8

S
M

1
1
2

S
S
M/G

1
1
1
3

48

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Covasna cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și
selecționare a Programului aprobat la alin. (1).
(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri
județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere
conform anexei nr. 2.
(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Covasna
pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la alin. (1).
Art.3. În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se va publica în ziarele locale concursul de
proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a „Programului
judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu
destinație de cabinete medicale din mediul rural„ cu
specificarea condițiilor de participare și a termenului de
depunere a proiectelor.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/2014

GHIDUL SOLICITANTULUI
Programul judeţean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural
1. Obiectivele programului:
Potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001 autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, potrivit competenţelor lor şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea diferitelor servicii publice de interes local, printre care și sănătatea.
Având în vedere acest deziderat, precum și faptul că majoritatea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural se află într-un stadiu avansat de degradare, Consiliul
Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, lucrările de reabilitare, modernizare a acestor imobile, în vederea sprijinirii serviciilor de sănătate în mediul
rural, precum și creșterii atractivității localităților mici pentru medici.
2. Scopul programului.
- Executarea de lucrări de reabilitare și modernizare a imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural în perioada 2014 – 2016.
- Sprijinirea serviciilor de sănătate în mediul rural prin crearea de condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea activității medicale.
- Creșterea atractivității localităților mici pentru personalul de specialitate medico-sanitar.
3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program:
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 50 %.
Bugetul anual al programului se va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului.
4. Beneficiarii proiectului:
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.
5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
Solicitantul trebuie să fie unitate administrativ-teritorială din judeţul Covasna.
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv.
Imobilul, cu destinație de cabinet medical, pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică/privată a solicitantului.
Solicitantul trebuie să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza.
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6. Tipuri de acţiuni sprijinite
- reparaţii la acoperişuri, învelitori;
- reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară;
- zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare;
- reparaţii şi înlocuiri de pardoseli;
- reparaţii la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire;
7. Cheltuieli neeligibile:
- impozite şi taxe fiscale;
- costuri de întreţinere;
- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu
- categoriile de lucrări care cad în sarcina medicilor în cazul în care imobilul cu destinație de cabinet medical este dat în concesiune sau este închiriat.
8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare:
Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită.
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
9. Modul de acordare a sprijinului financiar
Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor.
După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare.
În cadrul decontului înaintat către Consiliul Judeţean Covasna vor fi prezentate documentele enumerate mai jos:
1. Adresă de solicitare a decontului cu număr de înregistrare,
2. Formular de decontare completat – atât pentru sprijinul financiar acordat, cât și pentru aportul propriu (conform modelului din anexa nr. 2),
3. Raport de activitate cu descrierea lucrărilor efectuate, a impactului asupra activităţilor derulate,
4. Fotografii de documentare a lucrărilor executate.
Formularul de decontare va fi însoțit de următoarele acte justificative, în xerocopie, având ştampila și semnătura beneficiarului, cu menţiunea „În conformitate cu originalul”:
1. factură şi ordin de plată sau chitanţă fiscală, pentru achiziţii de materiale şi servicii prestate, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;
2. extras de cont pentru justificarea plăţii;
3. copia contractului de execuţie;
4. copie de pe autorizaţie de construcţie, după caz;
5. proces-verbal de recepţie a lucrărilor efectuate.
În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat în contul bancar specificat în cererea de finanţare.
10. Perioada de desfăşurare a programului
Programul se va desfăşura în perioada 2014 – 2016.
11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare:
a) Formular de solicitare a sprijinului financiar (conform modelului din anexa nr. 1)
b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, aprobarea modelului de
Acord de asociere.
c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor, care să conţină obligatoriu costul estimativ /devizul general al lucrărilor.
d) Inventarul domeniului public, din care să rezulte dreptul de proprietate publică/privată a solicitantului asupra imobilului la care se intenţionează a se interveni.
e) Dacă este cazul se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr. 50/1991(republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
f) contractul de concesiune sau, după caz, contractul de închiriere a imobilului cu destinație de cabinet medical, dacă este cazul.
g) Descrierea activităţilor desfăşurate în ultimii trei ani.
h) Planul de activitate al pentru următorii trei ani.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33/2014
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
Nr. _______________ din data de ________________
Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se încheie în vederea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural”, şi
nu sub forma unei asocieri cu personalitate juridică.
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului este Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2014 a Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea derulării
„Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural”, precum şi Hotărârea Consiliului Local _______ nr. ___/20___.
1.2 Scopul proiectului constă în executarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale în vederea sprijinirii serviciilor de sănătate
în mediul rural.
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI
2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate
de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv,
şi
…………………………………,cu sediul în …………………………………………, judeţul Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la
……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..………………..
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea reabilitării şi modernizării imobilelor cu destinație de cabinete medicale
_______________.
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară reabilitării şi modernizării imobilelor cu destinație de cabinete medicale în localitatea
respectivă (ceea ce reprezintă maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei).
3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară reabilitării şi modernizării imobilelor cu destinație de cabinete medicale în localitatea respectivă.
3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului și după depunerea documentelor justificative.
Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Consiliul Judeţean Covasna:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale şi utilizarea sumelor alocate;
- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul
neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta.
4.2. Consiliul Local:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date Consiliului Județean Covasna
însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii,
- se obligă să respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator;
- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi modernizării imobilelor cu destinație de cabinete medicale;
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna ori de câte ori îi
sunt solicitate, pe durata derulării acordului;
- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului Covasna prin
Consiliului Judeţean Covasna;
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- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative;
- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 decembrie _____.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord;
c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi apariţia cazului de forţă majoră.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional.
8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale Consiliului Judeţean Covasna
cât şi de către alte organe de control abilitate de lege.
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, de către instanţele
judecătoreşti.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru
fiecare parte contractantă.
Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna

Comuna _________ prin
Consiliul Local __________

TAMÁS Sándor
PREŞEDINTE

____________________
PRIMAR

FERENCZ Ludovic
DIRECTOR EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. 34/2014
cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru
reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul
rural” în perioada 2014-2016
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea
„Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor
sportive din mediul rural” în perioada 2014-2016, având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică
și Dezvoltarea Teritoriului precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna
întocmite în acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare; Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „e”
coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri
județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere
conform anexei nr. 2.
(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Covasna
pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la alin. (1).
Art.3. În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se va publica în ziarele locale concursul de
proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a „Programului
judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive
din mediul rural”, cu specificarea condițiilor de participare și a
termenului de depunere a proiectelor.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă derularea „Programului judeţean pentru
reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în
perioada 2014-2016, conform anexei nr. 1.
(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Covasna cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și
selecționare a Programului aprobat la alin. (1).

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 34/2014
GHIDUL SOLICITANTULUI
Programul judeţean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural
1. Obiectivele programului:
Potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul
de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. Având în vedere acest deziderat Consiliul Judeţean
Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, lucrările de reabilitare și modernizare a bazelor sportive din mediul rural, în vederea revitalizării vieţii sportive din
mediul rural.
2. Scopul programului.
- Executarea de lucrări de reabilitare și modernizare a bazelor sportive din mediul rural în perioada 2014 – 2016.
- Revitalizarea şi sprijinirea vieţii sportive din judeţ, crearea de condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive.
3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program:
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 50 %.
Bugetul anual al programului se va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului.
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4. Beneficiarii proiectului:
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.
5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
Solicitantul trebuie să fie unitate administrativ-teritorială din judeţul Covasna.
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv.
Baza sportivă pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică/privată a solicitantului.
Solicitantul trebuie să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza.
6. Tipuri de acţiuni sprijinite
- lucrări de amenajare şi modernizare a terenurilor sportive
- lucrări de reparaţii şi modernizare la clădirile aferente bazelor sportive
- lucrări de reparaţii şi modernizare la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire.
7. Cheltuieli neeligibile:
- impozite şi taxe fiscale;
- costuri de întreţinere;
- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu.
8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare:
Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită.
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
9. Modul de acordare a sprijinului financiar
Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor.
După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare.
În cadrul decontului înaintat către Consiliul Judeţean Covasna vor fi prezentate documentele enumerate mai jos:
1. Adresă de solicitare a decontului cu număr de înregistrare,
2. Formular de decontare completat – atât pentru sprijinul financiar acordat, cât și pentru aportul propriu (conform modelului din anexa nr. 2),
3. Raport de activitate cu descrierea lucrărilor efectuate, a impactului asupra activităţilor derulate,
4. Fotografii de documentare a lucrărilor executate.
Formularul de decontare va fi însoțit de următoarele acte justificative, în xerocopie, având ştampila și semnătura beneficiarului, cu menţiunea „În conformitate cu originalul”:
1. factură şi ordin de plată sau chitanţă fiscală, pentru achiziţii de materiale şi servicii prestate, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;
2. extras de cont pentru justificarea plăţii;
3. copia contractului de execuţie;
4. copie de pe autorizaţie de construcţie, după caz;
5. proces-verbal de recepţie a lucrărilor efectuate.
În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat în contul bancar specificat în cererea de finanţare.
10. Perioada de desfăşurare a programului
Programul se va desfăşura în perioada 2014 – 2016.
11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare:
a) Formular de solicitare a sprijinului financiar (conform modelului din anexa nr. 1)
b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, aprobarea modelului de
Acord de asociere.
c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor, care să conţină obligatoriu costul estimativ /devizul general al lucrărilor.
d) Inventarul domeniului public/privat, din care să rezulte dreptul de proprietate publică/privată a solicitantului asupra bazei sportive la care se intenţionează a se interveni.
e) Dacă este cazul se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
f) Descrierea activităţilor sportive desfăşurate în ultimii trei ani.
g) Planul de activitate al programelor şi proiectelor sportive pentru următorii trei ani.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34/2014
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
Nr. _______________ din data de ________________
Art. 1. CADRUL GENERAL
1.3 Acordul de asociere se încheie în vederea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, şi nu sub forma unei asocieri cu
personalitate juridică.
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului este Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2014 a Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea derulării „Programului
judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, precum şi Hotărârea Consiliului Local _______ nr. ___/20___.
1.4 Scopul proiectului constă în executarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare şi modernizare a bazelor sportive în vederea revitalizării vieţii sportive din mediul rural.
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI
2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate
de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv,
şi
…………………………………,cu sediul în …………………………………………, judeţul Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la
……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..………………..
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea reabilitării şi modernizării bazei sportive _______________.
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară reabilitării şi modernizării bazei sportive în localitatea respectivă (ceea ce reprezintă
maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei).
3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară reabilitării şi modernizării bazei sportive în localitatea respectivă.
3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului și după depunerea documentelor justificative.
Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Consiliul Judeţean Covasna:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind reabilitarea şi modernizarea bazei sportive şi utilizarea sumelor alocate;
- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul
neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta.
4.2. Consiliul Local:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date Consiliului Județean Covasna
însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii,
- se obligă să respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator;
- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi modernizării bazei sportive;
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- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna ori de câte ori îi
sunt solicitate, pe durata derulării acordului;
- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului Covasna prin
Consiliului Judeţean Covasna;
- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative;
- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 decembrie _____.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord;
c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi apariţia cazului de forţă majoră.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional.
8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale Consiliului Judeţean Covasna
cât şi de către alte organe de control abilitate de lege.
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, de către instanţele
judecătoreşti.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru
fiecare parte contractantă.
Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna

Comuna _________ prin
Consiliul Local __________

TAMÁS Sándor
PREŞEDINTE

____________________
PRIMAR

FERENCZ Ludovic
DIRECTOR EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. 35/2014
privind aprobarea „Programului judeţean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul
rural” în perioada 2014-2016
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
„Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea
căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2014-2016,
având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum şi
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Covasna întocmite în acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „e” coroborată cu
prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă derularea „Programului judeţean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în
perioada 2014-2016, conform anexei nr. 1.

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Covasna cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și
selecționare a Programului aprobat la alin. (1).
(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri
județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere conform
anexei nr. 2.
(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Covasna
pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la alin. (1).
Art.3. În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se va publica în ziarele locale concursul de
proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a „Programului
judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale
din mediul rural” , cu specificarea condițiilor de participare și a
termenului de depunere a proiectelor.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 35/2014

GHIDUL SOLICITANTULUI
Programul judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural
1. Obiectivele programului:
Având în vedere starea degradată a căminelor culturale din comunele judeţului, Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, lucrările de
reparaţii, reabilitare şi conservare a clădirilor aferente, în vederea revitalizării vieţii culturale din mediul rural.
2. Scopul programului.
- Executarea de lucrări de reparaţii la căminele culturale din mediul rural în perioada 2014 – 2016.
- Revitalizarea şi sprijinirea vieţii culturale din judeţ, crearea de condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale.
3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program:
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Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 50 %.
Bugetul anual al programului se va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului.
4. Beneficiarii proiectului:
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.
5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
Solicitantul trebuie să fie unitate administrativ-teritorială din judeţul Covasna.
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv.
Clădirea pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică/privată a solicitantului.
Solicitantul să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza.
6. Tipuri de acţiuni sprijinite
- reparaţii la acoperişuri, învelitori;
- reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară;
- zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare;
- reparaţii şi înlocuiri de pardoseli, scene;
- reparaţii la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire;
7. Cheltuieli neeligibile:
- impozite şi taxe fiscale;
- costuri de întreţinere;
- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu.
8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare:
Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită.
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
9. Modul de acordare a sprijinului financiar
Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor.
După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare.
În cadrul decontului înaintat către Consiliul Judeţean Covasna vor fi prezentate documentele enumerate mai jos:
1. Adresă de solicitare a decontului cu număr de înregistrare,
2. Formular de decontare completat – atât pentru sprijinul financiar acordat, cât și pentru aportul propriu (conform modelului din anexa nr. 2),
3. Raport de activitate cu descrierea lucrărilor efectuate, a impactului asupra activităţilor derulate,
4. Fotografii de documentare a lucrărilor executate.
Formularul de decontare va fi însoțit de următoarele acte justificative, în xerocopie, având ştampila și semnătura beneficiarului, cu menţiunea „În conformitate cu originalul”:
1. factură şi ordin de plată sau chitanţă fiscală, pentru achiziţii de materiale şi servicii prestate, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;
2. extras de cont pentru justificarea plăţii;
3. copia contractului de execuţie;
4. copie de pe autorizaţie de construcţie, după caz;
5. proces-verbal de recepţie a lucrărilor efectuate.
În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat în contul bancar specificat în cererea de finanţare.
10. Perioada de desfăşurare a programului
Programul se va desfăşura în perioada 2014 – 2016.
11.Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare:
a) Formular de solicitare a subvenţiilor (conform modelului din anexa nr. 1).
b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, aprobarea modelului de
Acord de asociere.
c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor / DALI, care să conţină obligatoriu costul estimativ/devizul general al lucrărilor.
d) Inventarul domeniului public/privat, din care să rezulte dreptul de proprietate publică/privată a solicitantului asupra clădirii la care se intenţionează a se interveni.
e) În cazul clădirilor monument istoric şi a clădirilor aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice, se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr.
50/1991(republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
f) Descrierea activităţilor culturale desfăşurate în ultimii trei ani.
g) Planul de activitate al programelor şi proiectelor culturale pentru următorii trei ani.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 35/2014
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
Nr. _______________ din data de ________________
Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se încheie în vederea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural”, şi nu sub forma unei asocieri
cu personalitate juridică.
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului este Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr.
___/2014 a Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”, precum şi Hotărârea
Consiliului Local _______ nr. ___/20___.
1.2 Scopul proiectului constă în executarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare şi modernizarea căminelor culturale în vederea revitalizării vieţii culturale din mediul rural.
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI
2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate
de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv,
şi
…………………………………,cu sediul în …………………………………………, judeţul Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la
……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..………………..
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea reabilitării şi modernizării căminului cultural _______________.
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară reabilitării şi modernizării căminului cultural în localitatea respectivă (ceea ce
reprezintă maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei).
3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară reabilitării şi modernizării căminului cultural în localitatea respectivă.
3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului și după depunerea documentelor justificative.
Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Consiliul Judeţean Covasna:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind reabilitarea şi modernizarea căminului cultural şi utilizarea sumelor alocate;
- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul
neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta.
4.2. Consiliul Local:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
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- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date Consiliului Județean Covasna
însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii,
- se obligă să respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator;
- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi modernizării căminului cultural;
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna ori de câte ori îi
sunt solicitate, pe durata derulării acordului;
- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului Covasna prin
Consiliului Judeţean Covasna;
- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative;
- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 decembrie _____.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord;
c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi apariţia cazului de forţă majoră.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional.
8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale Consiliului Judeţean Covasna
cât şi de către alte organe de control abilitate de lege.
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, de către instanţele
judecătoreşti.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru
fiecare parte contractantă.
Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna

Comuna _________ prin
Consiliul Local __________

TAMÁS Sándor
PREŞEDINTE

____________________
PRIMAR

FERENCZ Ludovic
DIRECTOR EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. 36/2014
privind aprobarea programului „Promovarea construirii
terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în
perioada 2014-2016
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în
localitățile județului Covasna” în perioada 2014-2016, având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație
Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum şi Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna întocmite în acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare, H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe
piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement; Ordinul
Ministerului Industriei și Resurselor nr. 98/2003 pentru aprobarea
Percepției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerințe tehnice de
securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate
în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă”, cu
modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „e”
coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă derularea programului „Promovarea
construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în
perioada 2014-2016, conform anexei nr. 1.
(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Covasna
cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și selecționare a
programului prevăzut în alin. (1).
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(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri
județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere conform
anexei nr. 2.
(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Covasna
pentru semnarea acordului de asociere prevăzut în alin. (1).
Art.3. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se va publica în ziarele locale concursul de
proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a programului
„Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile
județului Covasna”, cu specificarea condițiilor de participare și
a termenului de depunere a proiectelor.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 36/2014
GHIDUL SOLICITANTULUI
Programul: Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna
1. Obiectivele programului:
Având în vedere lipsa terenurilor de joacă din județul Covasna sau gradul de degradare a celor existente în mai multe localități, Consiliul Județean Covasna intenționează, în asociere
cu unitățile administrativ teritoriale participante, să susțină eforturile localităților prin încurajarea construcției de terenuri de joacă noi, respectiv prin schimbarea mentalității populației
asupra importanței acestor acțiuni, ca acestea să fie incluse în bugetul consiliilor locale.
2. Scopul programului.
- cofinanțarea construirii terenurilor de joacă în perioada 2014 – 2016.
- mediatizare prin televiziune, radio, editarea unor publicații, pliante, privind inițiativa Consiliului Județean Covasna, cu scopul schimbării mentalității populației asupra
importanței acestor acțiuni.
3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program:
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 5.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 50 %.
Bugetul anual al programului se va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului.
4. Beneficiarii proiectului:
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.
5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
Solicitantul trebuie să fie unitate administrativ-teritorială din judeţul Covasna.
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv.
Terenul pe care urmează să fie construit terenul de joacă să fie în proprietatea publică/privată a solicitantului.
Solicitantul trebuie să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza.
6. Cheltuieli neeligibile:
- impozite şi taxe fiscale;
- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu.
7. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare:
Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită.
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
8. Modul de acordare a sprijinului financiar
Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor.
După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare.
În cadrul decontului înaintat către Consiliul Judeţean Covasna vor fi prezentate documentele enumerate mai jos:
1. Adresă de solicitare a decontului cu număr de înregistrare,
2. Formular de decontare completat – atât pentru sprijinul financiar acordat, cât și pentru aportul propriu (conform modelului din anexa nr. 2),
3. Raport de activitate cu descrierea lucrărilor efectuate, a impactului asupra activităţilor derulate,
4. Fotografii de documentare a lucrărilor executate.
Formularul de decontare va fi însoțit de următoarele acte justificative, în xerocopie, având ştampila și semnătura beneficiarului, cu menţiunea „În conformitate cu originalul”:
1. factură şi ordin de plată sau chitanţă fiscală, pentru achiziţii de materiale şi servicii prestate, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;
2. extras de cont pentru justificarea plăţii;
3. copia contractului de execuţie, după caz;
4. copie de pe autorizaţie de construcţie, după caz;
5. proces-verbal de recepţie a lucrărilor efectuate.
În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat în contul bancar specificat în cererea de finanţare.
9. Perioada de desfăşurare a programului
Programul se va desfăşura în perioada 2014 – 2016.
10. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare:
a) Formular de solicitare a sprijinului financiar (conform modelului din anexa nr. 1)
b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, aprobarea modelului de
Acord de asociere, întreținerea investiției realizate pe cel puțin 5 ani.
c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor, care să conţină obligatoriu costul estimativ/devizul general al lucrărilor. Echipamentele de joacă să fie construite din lemn, să
fie specifice locului, și proiectul să aibă avizul Ordinului arhitecților în acest sens și să corespundă standardelor și normelor prevăzute de H.G. nr. 1102/2002 și Ordinul Ministerului
Industriei și Resurselor nr. 98/2003
d) Inventarul domeniului public/privat, din care să rezulte dreptul de proprietate publică/privată a solicitantului asupra terenului pe care urmează să fie construit terenul de joacă.
e) Dacă este cazul se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr. 50/1991(republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 36/2014
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
Nr. _______________ din data de ________________
Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se încheie în vederea derulării programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna”, şi nu sub forma unei asocieri cu
personalitate juridică.
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului este Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, O.
G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor pentru agrement; Ordinul Ministerului Industriei și Resurselor nr. 98/2003 pentru aprobarea Percepției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerințe tehnice de securitate
privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă”, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2014 a
Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea derulării programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna”, precum şi Hotărârea Consiliului
Local _______ nr. ___/20___.
1.2 Scopul proiectului constă în construirea terenurilor de joacă de calitate şi efectuarea primelor demersuri care vizează realizarea acestora.
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI
2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate
de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv,
şi
…………………………………,cu sediul în …………………………………………, judeţul Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la
……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..………………..
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea construirii terenurilor de joacă în localitatea_______________.
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară construirii terenurilor de joacă în localitatea respectivă (ceea ce reprezintă maxim
50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei).
3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară construirii terenurilor de joacă în localitatea respectivă.
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3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului și după depunerea documentelor justificative.
Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Consiliul Judeţean Covasna:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind construirea terenurilor de joacă şi utilizarea sumelor alocate;
- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul
neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta.
4.2. Consiliul Local:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date Consiliului Județean Covasna
însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii,
- se obligă să respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator;
- se obligă să utilizeze suma numai în scopul construirii terenurilor de joacă;
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna ori de câte ori îi
sunt solicitate, pe durata derulării acordului;
- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului Covasna prin
Consiliului Judeţean Covasna;
- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative;
- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 decembrie _____.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord;
c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi apariţia cazului de forţă majoră.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional.
8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale Consiliului Judeţean Covasna
cât şi de către alte organe de control abilitate de lege.
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, de către instanţele
judecătoreşti.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru
fiecare parte contractantă.
Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna

Comuna _________ prin
Consiliul Local __________

TAMÁS Sándor
PREŞEDINTE

____________________
PRIMAR

FERENCZ Ludovic
DIRECTOR EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. 37/2014
privind desemnarea reprezentantului Județului Covasna în
Consiliul de Administrație al „ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27 februarie 2014; analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul TAMÁS
Sándor, privind desemnarea reprezentantului Județului Covasna în
Consiliul de Administrație al „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI
TÁRSULÁS”; având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele de
avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna întocmite în acest sens; prevederile O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare; ținând cont de adresa domnului Henning László-János,
înregistrată la Registratura generală a Consiliul Județean Covasna
sub nr. 1812/21.02.2014; luând în considerare rezultatul votului
secret exprimat privind desemnarea reprezentantului județului
Covasna în Consiliul de Administrație al „ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”; în baza art. 91 alin. (1) lit.
„f”, art. 92 și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se constată încetarea calității de reprezentant al
Judeţului Covasna în Consiliul de Administrație al „ASOCIAŢIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS” a domnului Henning
László-János, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna, ca
urmare a renunțării la această calitate.
Art.2. Se desemnează domnul Grüman Róbert-Csongor,
consilier judeţean, ca reprezentant al Județului Covasna în
Consiliul de Administrație al „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI
TÁRSULÁS”.
Art.3. Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna
nr. 68/2012 privind aprobarea participării județului Covasna, în
calitate de membru fondator la constituirea „ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS” se modifică în mod
corespunzător.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează persoana desemnată la art. 2. din prezenta hotărâre.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 38/2014
privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul
anului 2013, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2014 în acest domeniu
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea
activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul
relaţiilor externe în cursul anului 2013, precum şi a programului
cadru de acţiuni pe anul 2014 în acest domeniu, având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Relaţii externe,
mass-media, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în
acest sens, H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările
ulterioare, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean
Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2013,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2014,
conform anexei nr. 2.
Art.3. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna pentru a stabili şi aproba componenţa delegaţiilor, ţinând
seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea în
străinătate.
(2) La stabilirea componenţei delegaţiilor ce urmează a se
deplasa în străinătate, Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna poate solicita avizul Comisiei pentru Relaţii externe,
relaţii cu instituţii europene şi programe transnaţionale, precum
şi propuneri privind componenţa delegaţiilor.
Art.4. (1) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, vor fi
suportate pentru consilieri şi personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna din bugetul local, în
limita sumelor alocate cu această destinaţie, iar pentru persoanele
angajate la alte unităţi şi instituţii, prin grija acestora.
(2) Consiliul Judeţean Covasna poate trimite în străinătate,
în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii
publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin,
precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile
de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin
convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile
de deplasare aferente, se suportă de către Consiliul Judeţean
Covasna, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.
B, din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Preşedintele Comisiei pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii
europene şi programe transnaţionale, Compartimentul Relaţii
externe, mass-media şi Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 38/2014 au fost comunicate celor
interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 39/2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna
nr. 23/2014 privind darea în administrare a unor imobile către
Consiliul Județean Covasna și Asociația Vinca Minor pentru
realizarea unor infrastructuri de vizitare prin proiectul
„Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa
Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul
Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat
prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia
Naturii”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 23/2014 privind darea
în administrare a unor imobile către Consiliul Județean Covasna și
Asociația Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de
vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale
protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului,
Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior,
Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”,
văzând Raportul comun al Centrului Județean de Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont și Direcția Juridică,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest
sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate, având în
vedere: adresa nr. 1857/18.02.2014 a Instituției Prefectului-județul
Covasna înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 1663/19.02.2014; art. 874 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, art. 124 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „c” , 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: Hotărârea nr. 23/2014 privind darea în
administrare a unor imobile către Consiliul Județean Covasna și
Asociația Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de
vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale
protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului,
Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior,
Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, se
modifică după cum urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:
„HOTĂRÂREA
privind darea în administrare a unor imobile către
Consiliul Județean Covasna respectiv darea în folosința
gratuită Asociației Vinca Minor a unor imobile pentru
realizarea unor infrastructuri de vizitare prin proiectul
„Managementul adecvat al ariilor naturale protejate
Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului,
Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul
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Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul
de la Reci” finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4
”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management
pentru Protecţia Naturii”
2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a imobilelor
prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea publică a Județului
Covasna, către Asociația Vinca Minor în calitate de custode al
ariilor naturale protejate Ciomad Balvanyos, pentru realizarea
infrastructurii de vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al
ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok,
Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de
la Reci”, ce urmează a fi finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor
Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.”
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 40/2014
pentru completarea art. 6 alin. (3) al anexei nr. 2* la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998
privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA.
prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri
Covasna, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 27
februarie 2014, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna, pentru completarea art. 6 alin. (3) al
anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA.
prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri
Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, Raportul de
specialitate al Direcţia Juridică, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, văzând adresa nr. 373/21.02.2014 a SC
DRUMURI ȘI PODURI COVASNA SA, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1831/21.02.2014, luând în considerare prevederile art. 12, alin. (2)
din Actul constitutiv al SC Drumuri și Poduri Covasna SA, având
în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi „d”, și în temeiul art. 97 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Articolul 6 alin. (3) al anexei nr. 2* - Actul constitutiv
al Societăţii Comerciale Drumuri şi Poduri Covasna S.A. - la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind
înfiinţarea S.C. “Drumuri şi Poduri” Covasna S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu
modificările şi completările ulterioare se completează în sensul că
se introduc șapte noi activităţi și servicii conexe, clasificate
conform codului CAEN, după cum urmează:
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuirea apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4950 - Transportul prin conducte
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- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a.
Art.II.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu
realizarea formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Covasna se împuternicesc reprezentanţii
Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A, desemnaţi
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 41/2014
privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de
transport public declarați câștigători în urma atribuirii
electronice din data de 14.02.2014
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive al
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning
László-János, privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor
declarați câștigători în urma atribuirii electronice din data de
14.02.2014, având în vedere: Raportul de specialitate al
Administratorului public, precum şi Rapoartele de avizare ale
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Covasna, art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 4 lit. „h” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal nr.
1625/18.02.2014 al Comisiei paritare pentru asigurarea
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu,
în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
pe traseele judeţene operatorilor declarați câștigători în urma
atribuirii electronice din data de 14.02.2014, conform anexelor
nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Operatorii de transport desemnaţi câştigători vor
încheia contract de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul
Judeţean Covasna.
(2) Operatorii de transport desemnaţi câştigători, vor executa
cursele după eliberarea licenţelor de traseu de către ARR Agenţia
Covasna după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Covasna a serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate și de atribuire a licențelor de traseu.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri produc efecte de la
data comunicării celor interesați, conform alin. (1) al art. 49 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, transport public judeţean.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 41 /2014
Nr.
traseu

Denumire traseu

Operator de transport câştigător

Punctaj
obţinut

1

SFÂNTU
GHEORGHE AT.
INTERLOGISTICS
SA -- Arcuş (8 km)

SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI SRL
Cod Fiscal: R3225938
Loc. Sfântu Gheorghe Jud. CV
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 41 /2014
Nr.
traseu

Denumire traseu

Operator de transport câştigător

Punctaj
obţinut

53

Aita Medie - Aita Mare
- Baraolt (20 km)

TRANSPORT KOLUMBAN SRL
Cod Fiscal: R537900
Loc. Brăduţ Jud. CV
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HOTĂRÂREA Nr. 42/2014
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna la selecția și
implementarea de proiecte în cadrul programului RO10
„Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale
pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea
incluziunii sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile SEE
2009-2014, apelul „Sinergii pentru viitor - copii în situații de
risc”, cu proiectul „O șansă pentru copii în risc social”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea
participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna la selecția și implementarea de proiecte în
cadrul programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților
naționale și promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat
prin Granturile SEE 2009-2014, apelul „Sinergii pentru viitor copii în situații de risc”, cu proiectul „O șansă pentru copii în risc
social”, 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 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. (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la selecția și
implementarea de proiecte în cadrul programului RO10 „Copii și
tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru
reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii
sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, apelul
„Sinergii pentru viitor - copii în situații de risc”, cu proiectul „O
șansă pentru copii în risc social”.
(2) Se asigură continuitatea proiectului prevăzut la alin. (1)
pe o perioadă de cinci ani calculat de la încheierea finanțării.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 43/2014
privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă
socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2014”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu
organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă
socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2014”, văzând:
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna, precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, Ordonanţa Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale, Hotărârea
Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ţinând cont de prevederile: Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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 aprobă „Programul de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă
socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2014”.
Art.2. Se aprobă Modelul Documentaţiei pentru elaborarea
şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru Programul
aprobat la art. 1, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna cu numirea prin dispoziţie a Comisiei de evaluare/selecţie
a proiectelor, constituită din 3 membri, din care 2 membri propuşi
de către Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi un membru din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Art.4. Se mandatează directorul general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
doamna Vass Mária, pentru semnarea contractelor de finanţare
nerambursabilă, conform legii.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
doamna Director general Vass Mária şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr. 2-4 la hotărârea nr. 43/2014 au fost comunicate celor
interesați.
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 43/2014
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2014”
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, instituţie publică de interes judeţean, înfiinţată
prin Hotărârea nr. 124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna, în subordinea acestuia, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, judeţul Covasna, cod poştal 520064, tel/fax 0267
314660.
2. Solicitanţii pot fi: Persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii acreditate, care desfăşoară activităţi pe teritoriul judeţului Covasna în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 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;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- asigurarea funcţionării serviciilor de zi: centre de zi pentru copii; centre de zi pentru persoane cu dizabilități;
- asigurarea funcţionării serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu.
5. Suma aprobată pe anul 2014: 300.000 lei.
6. Durata programului: 01 aprilie – 30 noiembrie 2014.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sf. Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, judeţul
Covasna, cod poştal 520064.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 14 martie 2014.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, din Sf. Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, judeţul Covasna, cod poştal 520064, respectiv de pe site-ul DGASPC
Covasna, www.protectiasocialacv.ro.
Sfântu Gheorghe ___________________
PREŞEDINTE
Consiliul Judeţean Covasna
TAMÁS Sándor

HOTĂRÂREA Nr. 44/2014
privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 27 februarie 2014, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la proiectul
de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, având în vedere Referatul
Secretarului judeţului Covasna precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate întocmite în acest sens, luând în considerare:
prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna nr. 1289/23.01.2014,
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean
Covasna sub nr. 708/ 23.01.2014, Avizul MMFPSPV nr.
1850/DPPD/12.02.2014, pentru noua componenţă a Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înregistrat la Consiliul
Judeţean Covasna sub nr. 1675/19.02.2014, în baza art. 91 alin. (1)
lit. „f” şi 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 aprobă componenţa Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, în următoarea componenţă
nominală şi pe funcţii:
Preşedinte:

-Dr. Fazakas-Enyed Magdolna

Membrii:

- Dr. Bolog Roxana-Melinte
- Renţea Rodica
- Kovács István
- Domokos Ágnes-Mária

– medic primar în expertiza
capacităţii de muncă;
– medic de familie;
– psiholog;
– psiholog, reprezentant ONG;
– asistent social.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data
de 01 martie 2014, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 101/2013 privind aprobarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu modificările
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ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează membrii şi secretariatul Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 27 februarie 2014.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administraţie publică locală, programe şi investiţii
Raport de activitate pentru anul 2013
Membrii comisiei:
1. Bodó Lajos – membru
2. Pethő István – membru
3. Váncza Tibor – membru
4. Tóth-Birtan Csaba – preşedinte
5. Goga Octavian – secretar
Data şedinţelor si numărul proiectelor de hotărâre discutate
- 29.01. - 15 p.h.; 31.01. - 1 p.h.; 26.02. - 13 p.h.; 28.02. - 2 p.h.; 25.03. - 16 p.h.; 10.04. - 3 p.h.; 15.05. - 19 p.h.; 30.05. - 5 p.h.; 20.06. - 8 ph.; 11.07. - 8
p.h.; 29.08. - 14 p.h.; 25.09. - 13 p.h.; 29.10. - 12 p.h.; 12.11. - 11 p.h.; 19.12. - 11 p.h.; 23.12. - 2 p.h.
- În cele 16 şedinţe s-au discutat şi avizat favorabil 153 proiecte de hotărâri şi 20 informări sau rapoarte.
- Comisia s-a întrunit statutar de fiecare dată. In cursul anului 2013 s-au consemnat 3 absenţe motivate și 1 nemotivată.
- Comisia a respins discutarea unui proiect de hotărâre din cauza lipsei raportului de evaluare (12.11.2013).
Sf. Gheorghe, 04.02.2014
Președinte
Tóth-Birtan Csaba
Consiliul Judeţean COVASNA
Nume Consilier: TÓTH-BIRTAN CSABA
Partid: U.D.M.R.
Comisia pentru Amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia publică locală, programe şi investiţii
Şedinţe ale consiliului local sau judeţean
Şedinţe ale comisiilor de specialitate
Întâlniri cu cetăţenii

Audienţe
Sesiuni de instruire
Activitate în teritoriu

Reprezentare în consilii de administraţie, ATOP,
comisii de licitaţie, comisii speciale ale consiliului
etc.
Iniţiative
Amendamente la proiectele de hotărâre de
consiliu
Misiuni oficiale în străinătate

Alte aspecte relevante

Raport de activitate pentru anul 2013
Am participat la ședințele din 31.01, 28.02, 28.03, 11.04, 16.05, 20.06, 11.07, 23.07, 01.08, 26.09, 10.10, 31.10,
14.11, 28.11, am lipsit motivate de la 2 ședințe
Am participat la ședințele din 29.01, 31.01, 26.02, 28.02, 25.03, 10.04, 15.05, 20.06, 11.07, 25.09, 29.10, 12.11, am
lipsit motivate de la 2 ședințe
13.04. Vâlcele /Sa plantam fapte bune - protecția mediului
25-28.04. Târgul Zilelor Sfântul Gheorghe – stand/protecția mediului
13.07. Moacșa/ Galopiada Secuiască – teme generale
21.09. Ziua Mondiala a curățeniei – stand în târg/ protecția mediului
Arcuș, Bodoc, Ghidfalău, Bixad conform programării anuale aprobate
Nu am participat la instruire in calitate de consilier județean
25-27.10 Grupul de consilieri UDMR din Consiliul Local Sf. Gheorghe – problematici generale
15.11. Primarii din Dobârlău și Valea Mare - protecția mediului și alte
11.11. Primarii din jurul Sf. Gheorghe - protecția mediului și alte
07.11. Primarii din zona Baraolt - protecția mediului și alte teme
18.11. Primarii din zona Tg. Secuiesc - protecția mediului și alte teme
21.11. Primarii din zona Covasna - protecția mediului și alte teme
Participare la ședința CTATU din 07.10, caz Sweighoffer
Participare la ședința AGA al ADI Csomád-Bálványos din 30.12. – ales vicepreședinte al ADI
Propuneri pentru programul anual al ADI Csomád-Bálványos
Nu au fost
22.05.-25.05. Pécs, Ungaria – Conferința RESPONS-ABLE COMMUNITIES organizat de Consiliul Județului
Baranya
15.07.- 19.07. Győr, Ungaria – la invitația firmei WTS Technical Solution – prezentare tehnologie de transformare a
deșeurilor organice în combustibil lichid
Nu sunt

Sf. Gheorghe, 04.02.2014
Tóth-Birtan Csaba
Consiliul Judeţean Covasna
Consilier dr.TATÁR Márta-Éva
Partid UDMR
Comisia/Comisiile de specialitate în care este membru:Comisia pt. relaţii externe,relaţii cu instituţiile europene şi programe transnaţionale
Şedinţe ale consiliului local sau judeţean
Şedinţe ale comisiilor de specialitate
Întâlniri cu cetăţenii
Reprezentare în consilii de administraţie,
ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale ale
consiliului etc.

Misiuni oficiale în străinătate

Alte aspecte relevante

Raport de activitate pentru anul 2013
Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare a Consiliul Judeţean. Cu excepţia unei ședințe ordinare şi
extraordinare când am fost în concediul legal de odihnă
Am participat şi am prezidat toate şedinţe a comisie de specialitate.
Întâlnirile cu cetăţeni din orașul Covasna,comuna Zagon, au fost informale. cetăţenii s-au adresat în primul rând cu
întrebări legate de sistemul de sănătate. Programul structurat de audienţe funcționează mai dificil.
Sunt reprezentantul Consiliul Județean în Consiliul de Administraţie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului. În această calitate am participat la şedinţele consiliul de administraţie am identificat problemele
majore cu care se confruntă Direcţia:1,lipsă de personal, 2, servicii insuficiente pentru oameni vârstnici cu proleme
sociale şi de sănătate. Judeţul Covasna a fost ales să facă part din programul european Health Equitz 2020. În acest
context căutăm soluţii pentru a găsi fonduri europene pentru îngrijirea bolnavilor cu boli psihice cronice,respectiv o
asistenţă socială şi de sănătate pentru oamenii din sfera socială defavorizată.
Am continuat activitatea mea în cadrul AER. La Adunarea Generala AER din 2013 judeţul Covasna a primit în
continuare votul de încredere să facă parte din biroul de conducere AER
Am participat la cele 2 ședințe anuale a comisiei 2 de sănătate si protecţie socială AER şi am avut onoarea să fiu
invitată să conduc 2 mese rotunde la Valencia cu tematica”Building inclusive society”Am participat la ședința de
birou organizat la Rize.
La Lodze a fost prima întâlnire de HealthEquity2020,urmează să vedem ce proiect concret putem elabora pentru a
accesa fonduri europene.
În anul 2013 am continuat coordinare stagiului de practică a studenţilor de la Institutul de Turism din Luzern, Elveţia.
Este pentru a 7-a oară când 50-55 studenți vin pentru o săptămână în staţiune Covasna,şi elaborează proiecte concrete
pentru dezvoltarea turistică a oraşului şi a judeţului.
În luna iulie am reușit să organizat a doua ediţie a taberei de sănătate la Katrosa pentru 50 de copii cu obezitate.
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Acest lucru a fost posibil datorită implicării cu muncă voluntară cu mult profesionalism a doamnei dr. Tarczali şi am
avut parte de o activitate de voluntariat superb. Am convingerea că comunitate trebuie să se implice în păstrarea
sănătății copiilor şi trebuie să acționăm din timp pentru a ava o populaţie sănătoasă.
In luna noiembrie am reprezentat conducerea judeţului la şedinţa plenară a Youth Regional Network, organizat în
judeţul nostru..am primit în vizită pe domnul Dag Ronning, preşedintele consiliul judeţean Hedmark, Norvegia, care a
onorat cu prezența sa sesiunea plenară a tineretului fiind vicepreşedintele Comisiei de cultură, educație, tineret AER.
Sunt membru fondator a organizației județene a femei UDMR. Am participat activ la programul caritativ ”Un zâmbet
de crăciun”,organizat de organizația de femei UDMR Covasna.

Covasna ,30 ian.2014
Dr. Tatár Márta-Éva
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