
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anul I, Nr. 3 (Anul XXIV, Nr. 6) 
 

I. évfolyam, 3. szám 

(XXIV. évfolyam, 6. szám) 

HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII 

ŞI ALTE ACTE 

HATÁROZATOK, ELNÖKI 

RENDELKEZÉSEK ÉS MÁS ANYAGOK 

Iunie 2015 
 

2015. június 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

81 privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor 

de „Închidere a depozitului neconform de deşeuri 

(rampă de gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc” în 

cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna”, respectiv transmiterea 

imobilului care a constituit obiectiv de investiție 

”Închidere a depozitului neconform de deşeuri (rampă 

de gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc”, din 

proprietatea publică al județului Covasna și din 

administrarea Consiliului Județean Covasna în 

proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și 

în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Târgu Secuiesc 
 

3 

82 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. 

Gheorghe a echipamentelor și dotărilor tehnico-

medicale aferente Lotului 1, livrate în cadrul 

Contractului de furnizare nr. 522/02.10.2014 
 

4 

83 privind actualizarea Monografiei economico-militare 

a judeţului Covasna, Ediţia 2015 
 

4 

84 privind validarea desemnării unor noi membri în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna 
 

4 

85 cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUACOV 
 

5 

86 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 117/2013 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, a Organigramei și Statului de funcții 

ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter 

Megyei Könyvtár 
 

5 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

81 a Kovászna megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszer projekt keretén belüli, a Kézdivásárhely 

municípiuma nem megfelelő hulladéklerakójának 

bezárása céljából végzett munkálatok befejezésére 

vonatkozó intézkedések jóváhagyására, valamint a 

beruházás tárgyát képező ingatlan átadására 

Kovászna Megye közvagyonából és Kovászna 

Megye Tanácsa kezeléséből, Kézdivásárhely 

municípium közvagyonába és Kézdivásárhely 

municípium Helyi Tanácsa kezelésébe 

 

 

 
 

3 

82 az orvosi-műszaki felszerelések ingyenes átadására 

a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház részére, amelyek a 

2014.10.02/522-es számú szállítási szerződés 1-es 

része alapján voltak leszállítva 
 

4 

83 Kovászna megye gazdasági-katonai Monográfiájának 

aktualizálására, 2015-ös évi Kiadás 
 

4 

84 új tagok kinevezésének az érvényesítésére a Kovászna 

megyei Területi Közrendészeti Hatóságba 
 

4 

85 egy speciális felhatalmazás jóváhagyásáról Kovászna 

megye képviselője részére az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe 

 
 

5 

86 a Bod Péter Megyei Könyvtár szervezési és működési 

szabályzatának, szervezeti felépítésének és 

tisztségjegyzékének jóváhagyására hozott 2013/117-

es számú határozata 3-as számú mellékletének a 

módosítására 
 

5 

  
 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL 

al 

JUDEŢULUI COVASNA 
 

KOVÁSZNA MEGYE 

 

HIVATALOS KÖZLÖNYE 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

87 modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 

33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–

Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12” 
 

6 

  
 

 

 ALTE ACTE 
 

 

  
 

 

 Raport de activitate pentru anul 2014 - Consilier 

județean Kulcsár-Terza József György 
 

7 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

87 „A 103B megyei út korszerűsítése 17+750 – 33+150 

km  Brassó megyehatár – Dobolló – Bikfalva – Uzon 

(DN11) – Kilyén (DN12) út modernizálása” című 

beruházás tehnikai-gazdasági dokumentációjának 

jóváhagyásáról szóló 2014/111-es Határozat 2-es 

számú mellékletének módosítására 

 

 
 

6 

  
 

 

 MÁS ANYAGOK 
 

 

  
 

 

 Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos 

2014-es évi tevékenységi beszámolója 
 

7 
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HOTĂRÂREA Nr. 81/2015 

privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor de 

„Închidere a depozitului neconform de deşeuri (rampă de 

gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc” în cadrul 

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Covasna”, respectiv transmiterea imobilului 

care a constituit obiectiv de investiție ”Închidere a 

depozitului neconform de deşeuri (rampă de gunoi) al 

municipiului Târgu Secuiesc”, din proprietatea publică al 

județului Covasna și din administrarea Consiliului 

Județean Covasna în proprietatea publică a municipiului 

Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea unor 

măsuri la terminarea lucrărilor de „Închidere a depozitului 

neconform de deşeuri (rampă de gunoi) al municipiului Târgu 

Secuiesc” în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna”, respectiv transmiterea imobilului 

care a constituit obiectiv de investiție „Închidere a depozitului 

neconform de deşeuri (rampă de gunoi) al municipiului Târgu 

Secuiesc”, din proprietatea publică al județului Covasna și din 

administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică 

a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Târgu Secuiesc, având în vedere: Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Administrație Publică 

și Dezvoltare a Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 16/2013 privind solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a municipiului Târgu Secuiesc și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea 

publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, până la realizarea investiției de închidere a 

depozitelor de deşeuri neconforme, a terenului pe care se află 

depozitul neconform de deşeuri (rampă de gunoi) al municipiului 

Târgu Secuiesc şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 20/2013 

privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu 

Secuiesc și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Târgu Secuiesc în proprietatea publică a județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe care se 

află depozitul neconform de deșeuri al municipiului Târgu 

Secuiesc, pe perioada lucrărilor de închidere, în baza art. 91 alin. 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se însușește procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 6061/18.06.2015 prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre.  

Art.2. Se aprobă evidențierea obiectivelor realizate în 

cadrul proiectului „Închidere a depozitului neconform de 

deşeuri (rampă de gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc” în 

proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna. 

Art.3. (1) Se aprobă transmiterea imobilului care a constituit 

obiectiv de investiție „Închidere a depozitului neconform de 

deşeuri (rampă de gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc”, din 

proprietatea publică al județului Covasna și din administrarea 

Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a 

municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 

al municipiului Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre.  

(2) Scoaterea imobilului în cauză din evidențele contabile a 

Județului Covasna se face prin grija Direcției Economice. 

Art.4. Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 

2 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat 

între părţile interesate. 

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltare a Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna și 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 81/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 81/2015 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE  

IMOBILULUI CARE SE TRANSMITE DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ JUDEŢULUI COVASNA 

ŞI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA, ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU 

SECUIESC ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC, OBIECTIV AL 

PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA” 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ 

teritorială în a 

cărei proprietate 

publică se 

transmite imobilul 

Autoritatea 

administraţiei 

publice locale 

care preia în 

administrare 

imobilele 

Denumire 

imobil 
Adresa/Locaţia 

Descrierea 

imobilului la data 

preluării în 

proprietatea 

judeţului 

Covasna 

Date de identificare 

ale imobilelor 

Obiective realizate în 

cadrul proiectului 

Valoarea 

investiţiei, 

exprimată 

în lei 

(cu TVA) 

1 
Municipiul Târgu 

Secuiesc 

Consiliul Local 

al Municipiului 

Târgu Secuiesc 

Teren şi 

obiectivul de 

investiţie 

„Închiderea 

depozitului 

neconform de 

deşeuri de la 

Târgu 

Secuiesc” 

Municipiul 

Târgu Secuiesc, 

str. 

Fehérmartok, 

cod 525400 

Depozit 

neconform de 

deşeuri 

CF nr. 27461 – 

suprafață: 25850 mp 

Lucrări de terasamente, 

lucrări 

impermeabilizare, 

sistem de eliminare 

gaze,puţuri de 

monitorizare apă, 

canale de gardă, 

decantor pluvial,drum 

pietruit, împrejmuire şi 

porţi, bazin de retenţie - 

infiltraţie 

7.649.484,60 

 

 



 4 

HOTĂRÂREA Nr. 82/2015 

privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe 

a echipamentelor și dotărilor tehnico-medicale aferente 

Lotului 1, livrate în cadrul Contractului de furnizare nr. 

522/02.10.2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind darea în 

folosinţă cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe a echipamentelor și dotărilor 

tehnico-medicale aferente Lotului 1, livrate în cadrul 

Contractului de furnizare nr. 522/02.10.2014, având în vedere: 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând 

cont de Contractul de furnizare nr. 522/02.10.2014 încheiat 

între județul Covasna și S.C. VAMED Standortentwicklung 

und Engineering GmbH&Co. KG, în baza prevederilor art. 91 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe a 

echipamentelor și dotărilor tehnico-medicale aferente Lotului 1, 

livrate în cadrul Contractului de furnizare nr. 522/02.10.2014 

încheiat între județul Covasna și S.C. VAMED 

Standortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG, prevăzute 

în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Predarea, respectiv preluarea echipamentelor și 

dotărilor tehnico-medicale, identificate potrivit anexei nr. 1, se 

face pe bază de proces-verbal încheiat între judeţul Covasna, 

prin Consiliul Judeţean Covasna şi Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, în termen de cel 

mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) În termenul arătat în alineatul precedent se va încheia şi 

contractul de comodat între judeţul Covasna, prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

(3) Cu semnarea contractului de comodat se însărcinează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi directorul 

executiv al Direcţiei Economice. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică, Direcţia Juridică, Administraţie Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului şi Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 82/2015 au fost comunicate celor 
interesați. 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 83/2015 

privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna, Ediţia 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind actualizarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2015, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică precum şi rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, art. 35 lit. „d” din Legea apărării 

naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare, art. 

47 lit. „f” din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare, 

art. 26 lit. „g” din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, art. 

4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1174/2011, în baza art. 91 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se actualizează Monografia economico-militară a 

judeţului Covasna, Ediţia 2015, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Datele şi informaţiile cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre sunt supuse normelor legale în vigoare privind 

respectarea confidenţialităţii şi protecţia informaţiilor 

clasificate.  

Art.3. Comisia pentru probleme de apărare şi Structura de 

securitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna asigură 

multiplicarea şi transmiterea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna Centrului Militar Judeţean Covasna şi 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului 

Covasna, în condiţiile legii. 

Art.4. Prezenta hotărâre, cu excepţia anexei, se comunică 

Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, în condiţiile legii. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 84/2015 

privind validarea desemnării unor noi membri în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind validarea 

desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Covasna; având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; Legea nr. 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; ținând cont de: adresa 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al 

Județului Covasna, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 5622/10.06.2015; adresa 

Poliției Locale al Municipilului Sfântu Gheorghe, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

5668/11.06.2015; adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean 

„Gheorghe Doja” Covasna, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 5675/11.06.2015; în 
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conformitate cu prevederile art. 9 din anexa la H. G. nr. 787/2002 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică; în baza art. 91 alin. (1) lit. 

,,f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se validează desemnarea următoarelor persoane ca 

membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, 

după cum urmează: 
 

György Alfons 

Gheorghe 

- inspector șef al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al 

Județului Covasna; 

Nichifor Adrian-

Gheorghe 

- inspector șef al Inspectoratului de 

Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” 

Covasna; 

Hadnagy István - director executiv al Poliției Locale al 

Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/2012 privind 

validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a judeţului Covasna se va completa în mod 

corespunzător. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Secretariatul A.T.O.P. din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi 

persoanele prevăzute la art. 1. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 85/2015 

cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la acordarea 

unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUACOV; având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum 

și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna, O. G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 

completările ulterioare; Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV, precum și Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna 

cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, cu 

modificările şi completările ulterioare; adresa Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” nr. 7/05.06.2015, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliul Judeţean Covasna 

sub nr. 5545/08.06.2015; ţinând cont de adresa Consiliului 

Județean Covasna nr. 3455/05.05.2015; văzând Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 120/2014 privind desemnarea 

reprezentantului Județului Covasna în adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, în baza 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se acordă mandat special domnului Szász Jenő, 

reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, pentru 

exercitarea dreptului de vot după cum urmează: 

a) să voteze pentru aprobarea proiectului Actului adițional 

nr. 7 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUACOV, în sensul aprobării retragerii comunei Estelnic din 

asociație, conform anexei care face parte integrantă la prezenta 

hotărâre, 

b) să voteze pentru aprobarea nivelului cotizației pentru 

anul 2015 a județului Covasna la nivelul anului 2014. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează dl Szász Jenő, reprezentantul județului 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 85/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 86/2015 

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 117/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, a 

Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

propunerea de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 117/2013 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare, a Organigramei și Statului de funcții 

ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei 

Könyvtár, cu modificările ulterioare, văzând Raportul de 

specialitate al Direcției Economice, precum şi Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având 

în vedere: Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea-cadru nr. 284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare 

adresa Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei 

Könyvtár nr. 326/04.06.2015, înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 5463/04.06.2015, 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.I. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 117/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii 

Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiește cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 194/2013 



 6 

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 117/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și 

Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod 

Péter Megyei Könyvtár. 
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 86/2015 

(Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 117/2013) 
 

STATUL DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 
Funcţia de conducere Nivel de studii Număr de posturi 

1 
 

Director grad II S 1 

2 
 

Director adjunct economic grad II S 1 

3 
 

Şef serviciu grad II S 1 

4 Bibliotecar gr. IA 
 

S 8,5 

5 Bibliotecar gr. I 
 

S 1 

6 Bibliotecar gr. II 
 

S 1 

7 Bibliotecar gr. I 
 

SSD 4 

8 Bibliotecar I 
 

PL 4 

9 Bibliotecar II 
 

PL 2 

10 Bibliotecar III 
 

PL 1 

11 Secretar I 
 

M 1 

12 Referent IA 
 

M 1 

13 Administrator I 
 

M 1 

14 Muncitor calificat II 
  

1 

15 Îngrijitor 
  

1 

TOTAL: 29,5 

 

HOTĂRÂREA Nr. 87/2015 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 111/2014  privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  

„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita 

judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni 

(DN) 12” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 23 iunie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, 

faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita 

judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 

12”, având în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului de 

administrare a drumurilor judeţene, precum şi Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor 

de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările și completările 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 

33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 

11)–Chilieni (DN) 12” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Tg. Secuiesc, la 23 iunie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 87/2015 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 111/2014) 
 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita județul Brașov – 

Dobârlău – Bicfalău – Ozun (DN 11) – Chilieni (DN) 12” 

 

1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 18.213,601 mii lei 

echivalent a 4.058,108 mii euro, din care construcții-montaj C+M 16.043,319 

mii lei, echivalent a 3.574,555 mii euro. 
La cursul BNR 1 euro = 4,4882 lei 

 

2. Durata de realizare (estimată): 14 luni. 

 

3. Capacități (în unități fizice și valorice): 

 

Denumire U.M. Cantitate 

Modernizare drum județean Km 15,140 

Costul total (inclusive TVA) Euro 4.058,108 

Costul mediu/km de drum Euro/Km 268,04 
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