CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

MONITORUL OFICIAL

KOVÁSZNA MEGYE

al JUDEŢULUI COVASNA

HIVATALOS KÖZLÖNYE

Anul II, Nr. 2
Februarie 2016

HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII
ŞI ALTE ACTE
HATÁROZATOK, ELNÖKI
RENDELKEZÉSEK ÉS MÁS ANYAGOK

II. évfolyam, 2. szám
2016. február

SUMAR

TARTALOM

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI

Nr.

Hotărârea

Pag.

Szám

Határozat

Oldal

31

pentru modificarea Hotărârii 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

3

31

Kovászna Megye Tanácsa 2012/95-ös számú, a vissza
nem térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes
tudományos-oktatási,
sport
és
szabadidős
tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a
pénzügyi
támogatásban
részesülő
egyházak
pályázatait elbíráló bizottság újraszervezésére
vonatkozó határozatának módosítására

3

32

privind aprobarea Programului anual și a anunțului
de participare privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, pentru activități educativ
științifice, de recreere, de tineret și sportive,
sprijinul financiar acordat unităților de cult din
bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul
2016, conform Legii nr. 350/2005

3

32

a művelődési programok és tevékenységek,
tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport
tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna
Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből a 2005.
évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő
anyagi támogatására vonatkozó éves program és
pályázati kiírás jóváhagyására

3

33

privind aprobarea unor măsuri pentru finalizarea
proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale
protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul
Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa LinăHoncsok, Oltul Superior, Râul Negru, CiomadBalvanyoş şi Mestecănişul de la Reci”

6

33

egyes intézkedések jóváhagyására a Bodok-Barót
hegység, a Csókás-Veczer, a Veresvíz Tőzegláp, a
Lassúág-Honcsok Tőzegláp, Felső Olt, Feketeügy,
Csomád-Bálványos és a Rétyi Nyír természetvédelmi
területek megfelelő kezelése projekt befejezése
érdekében

6

34

privind darea în administrare a unor spaţii din
imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al
judeţului Covasna, cu destinația de sediu, Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală
și Salvamont

9

34

Kovászna
Megye
közvagyonában
lévő,
Sepsiszentgyörgy Gábor Áron utca 1 szám alatti
ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba
adásáról a Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és
Hegyimentő Megyei Központnak, székhelyként
való használat céljából

9

35

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean
pe anul 2016

10

35

Kovászna megye és a megyei érdekeltségű
közintézmények 2016-os évi költségvetésének
kiigazításáról

10

36

privind aprobarea bugetului creditelor interne pe
anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019

13

36

a belföldi hitelek költségvetésének jóváhagyásáról a
2016-os évre, valamint a 2017-2019-es időszakra
becsült költségvetési tervezetekről

13
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37

privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcția
publică de conducere de șef birou al Centrului Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

15

37

Moscviciov Leonid úrnak a Természetvédelmi,
Vidékfejlesztési és Hegyimentő Megyei Központ
irodavezetői köztisztségébe való kinevezéséről

15

38

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin
numire, a funcției publice de conducere vacante de șef birou
al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont de către domnul Pap Endre

15

38

Pap Endre úrnak a Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és
Hegyimentő Megyei Központ betöltetlen irodavezetői
köztisztsége
ideiglenes
ellátására
vonatkozó
kinevezésének a megszűnésére

15

39

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu
Gheorghe

15

39

a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi
Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének
jóváhagyására

15

40

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor
Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

17

40

egy speciális felhatalmazás megadására Kovászna megye
képviselője részére a sepsiszentgyörgyi Közművek
Társaság Részvényesei Közgyűlésébe

17

41

privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a
dreptului de servitute în favoarea Societății Filiala de
Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.” SDEE Covasna asupra unui teren
în zona de siguranță a DJ121A necesar realizării
obiectivului de investiție „Îmbunătățire nivel tensiune
zona PTa1, PTa2 Valea Crișului, județul Covasna”

18

41

a DJ121A megyei út biztonsági övezetéből egy területnek
a „Dél Erdély Elektromos Energia Elosztó Kereskedelmi
R.T.” Elektromos Energia Elosztó Leányvállalat Kovászna Megyei Kirendeltsége részére ingyenes
jogcímen történő használati és szolgalmi jogának a
létrehozására „A feszültség szint javítása Kovászna
megye, Kőröspatak, PTa1 és PTa2 transzformátor pontok
övezetében” fejlesztési létesítmény megvalósításához

18

42

privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean
Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2015,
precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2016 în
acest domeniu

18

42

Kovászna Megye Tanácsa 2015. évi külkapcsolatokra
vonatkozó tevékenységének, valamint a 2016. évre szóló
keretprogramjának jóváhagyására

18

43

privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna
la Programul HUNG-2015 privind colectarea, popularizarea
și păstrarea valorilor culturale și turistice ale județului
Covasna cu proiectul „Valorile județului Covasna”

19

43

Kovászna Megye Tanácsa részvételének a jóváhagyása a
HUNG-2015, Kovászna megye turisztikai és kulturális
értékeinek a gyűjtése, ismertetése és megőrzése
programon a „Kovászna Megyei Értéktár” projekttel

19

44

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care
nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B
km 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ
121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea
Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E” și
„Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita
județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”

19

44

azoknak a költségvetési kategóriák finaszírozásának a
biztosítására, melyek nem finanszírozódnak az Országos
Helyi Fejlesztési Programon keresztűl, az állami
költségvetésből, a „103B megyei út korszerűsítése 17+750 –
33+150 km, Brassó megye határa – Dobolló – Bikfalva –
Uzon (11 országút) – Kilyén (12 országút)”, a „121A megyei
út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló –
Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó - 13E országút,
Kovászna megye” és a „112 megyei út korszerűsítése
10+100 – 18+500 km, Brassó megye határa –
Sepsiszentgyörgy területi-közigazgatási egység határa”
beruházások részére

19

45

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în
domeniul protecției copilului pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv
combaterea oricăror forme de violență asupra acestora

20

45

a gyermekvédelem területén egyes intézkedések jóváhagyására,
a gyermekek munka általi kizsákmányolásának megelőzésére
és elhárítására, valamint minden ezek ellen irányuló erőszak
formájának elhárítására vonatkozó Kovászna Megye Tanácsa
2013/79-es számú határozata 1. szakaszának a módosítására

20

46

privind încetarea mandatului reprezentantului judeţului
Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor
în judeţul Covasna”

20

46

a Kovászna megyei Integrált Hulladékkezelő Központ
Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésében levő
Kovászna Megye képviselője megbízásának a megszűnéséről

20
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Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean,
Gáj Nándor

21

Gáj Nándor megyei tanácsos 2012-es évi tevékenységi
beszámolója

21

Raport de activitate pentru anul 2013 - Consilier județean,
Gáj Nándor

22

Gáj Nándor megyei tanácsos 2013-as évi tevékenységi
beszámolója

22

Raport de activitate pentru anul 2014 - Consilier județean,
Gáj Nándor

23

Gáj Nándor megyei tanácsos 2014-es évi tevékenységi
beszámolója

23

Raport de activitate pentru anul 2015 - Consilier județean,
Gáj Nándor

24

Gáj Nándor megyei tanácsos 2015-ös évi tevékenységi
beszámolója

24

Raport privind activitatea Comisiei Tehnico - Economice
în anul 2015

25

A Tehnikai-gazadasági bizottság 2015-ös évi tevékenységi
beszámolója

25

Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Covasna, pe anul 2016

26

A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság
2016-os évi Stratégia Terve

26

HOTĂRÂREA Nr. 31/2016
pentru modificarea Hotărârii 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
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
Hotărârii 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 educativştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar
acordat unităţilor de cult, ţinând cont de Raportul Direcţiei
Economice precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate,
având în vedere: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
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
completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, Normele 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 ;i completările ulterioare, Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul 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,
art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 1, 5 şi 6 şi lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul Prefectului nr.
275/26.11.2015 privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului domnului Bedő Zoltán,
consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Covasna;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr.
133/2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de
serviciu al domnului Vass Ștefan, funcţionar public în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ținând
cont de rezultatul votului secret exprimat pentru numirea unei
persoane în Comisia 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, în
baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. 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, se
modifică, după cum urmează:
1. La articolul 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Gáj Nándor - consilier județean,”
2. La articolul 1, punctele 8 și 9 se abrogă.
3. La art. 2 alin. (3) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. (3) Lucrările de secretariat ale comisiei vor fi
asigurate de către dl. Ördög Gyárfás Lajos, consilier la
Compartimentul învățământ, cultură, sănătate și relații cu
O.N.G. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna.”
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 32/2016
privind aprobarea Programului anual și a anunțului de
participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret
și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din
bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016,
conform Legii nr. 350/2005
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
Programului anual și a anunțului de participare privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ
științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar
acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean
Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005, având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna; adresa Instituției Prefectului Județul Covasna nr. 2032/11.02.2016, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1477/12.02.2016, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare; Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea tinerilor nr. 350/2006, 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, republicată, 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, republicată, cu modificările
și completările ulterioare; O.G. nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobat cu modificări și
completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și
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 București, cu modificările ulterioare; în baza art.
91 alin. (1) lit. ,,b” 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 Programul anual și anunțul de participare
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
3

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități
educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul
financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului
Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 158/2015
privind aprobarea Programului anual pentru finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor
și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice,
sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat
unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe

anul 2016, cu modificarea ulterioară.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 32/2016

Program anual şi anunţ de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru
activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe
anul 2016, conform Legii nr. 350/2005
Program anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile este valabil pentru anul 2016.
Autoritatea finanţatoare: judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna,
acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură şi religie, activităţi educativ-ştiinţifice, de
recreere, sportive şi de tineret.
Beneficiari direcţi: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii.
Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă
încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/29.01.2016 este de 1.925.000 lei, defalcat pe domenii de
activitate astfel: 600.000 lei pentru sport, 125.000 lei pentru tineret, 700.000 lei pentru cultură şi recreere, 500.000 lei pentru susţinerea cultelor.
Prevederi finale: Programul anual şi Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două
cotidiane de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare: www.kvmt.ro.
Anunţ de participare
Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfăşurate în anul 2016, pentru programele, proiectele
şi acţiunile culturale, educativ-ştiinţific, de recreere, de tineret şi sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult, după cum urmează:
I. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere de nivel cel puţin judeţean.
II. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 5.000 lei.
III. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului
cultural, a portului popular din judeţ.
IV. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
V. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.
VI. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor sportive.
VII. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.
VIII. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
a) intreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi intreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.
La punctele b) şi c) au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.
IX. Cofinanţarea programelor educaţionale organizate în parteneriat cu consilii locale şi şcoli.
Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase
recunoscute conform legii.
Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 20% din valoarea sumei acordate.
Un solicitant poate să depună cel mult 3 proiecte.
La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin O.G.
nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006.
La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă.
Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi a H.G. nr. 1470/2002.
Proiectele se depun până la data de 07.04.2016. orele 14.00.
Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judeţean Covasna, sau expediate prin poştă cu sosire până la data şi ora depunerii.
Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.
Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de
proiect” să fie accesibile la registrare.
Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine.
Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către consiliul judeţean numai după încheierea contractului şi după decontare. La o
solicitare bine întemeiată se poate acorda şi sume în avans. Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se
va prezenta şi bugetul total al proiectului.
Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus, respectiv cele precizate în contract.
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Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont este anexată prezentei pe suport CD şi este parte componentă a prezentului anunţ de participare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul Judeţean Covasna, Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG: 520008, Sfîntu
Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4., tel./fax: 0367 403924, e-mail: ordoglajos@kvmt.ro.
Documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul „Proiecte CJ”.
Programul anual de finanţare, respectiv anunţul de participare, va fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a.
Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/29.01.2016 este de 1.925.000 lei, defalcat pe domenii de
activitate astfel: 600.000 lei pentru sport, 125.000 lei pentru tineret, 700.000 lei pentru cultură şi recreere, 500.000 lei pentru susţinerea cultelor.
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul
Judeţean Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
Selecţia ofertelor se realizează de către comisiile de selecţie constituite la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, conform legislaţiei în vigoare.
Perioada de evaluare şi selecţie a proiectelor: 11.04.2016-25.05.2016.
Criterii de evaluare a proiectelor
Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele de tineret, educative-ştiinţifice şi de recreere,
culturale din bugetul Consiliului Judeţean Covasna sunt:
Criterii de evaluare
1. Relevanţa
1.1 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile specifice judeţului sau zonei?
1.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupului ţinta?
1.3 Cât de relevantă este propunerea privind scopul programului și activitățile finanțate?
1.4 Cât de coerente, necesare și practice sunt activităţile propuse?
2. Conţinut
2.1 Cât de coerent clar şi realist este conţinutul proiectului?
2.2 În ce măsură proiectul conţine obiective, clare şi realizabile, din care să rezulte într-un mod fără echivoc interesul public judeţean, naţional, internaţional?
3. Capacitate de realizare
3.1 Capacitatea de realizare a programului
3.2 Capacitatea de atragere de colaboratori
4. Buget şi eficacitatea costurilor
4.1 În ce măsura bugetul este clar, realist și detaliat, în ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului?
4.2 În ce măsură participă beneficiarul, sau alţi finanţatori la acoperirea cheltuielilor?
5. Rezultatul/impactul scontat
5.1 Ce rezultate concrete se vor realiza? Cu ce impact?
5.2 Durabilitatea programului sau proiectului propus
Total puncte

Punctaj
55
30
10
10
5
20
10
10
10
5
5
20
10
10
20
10
10
125

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de
programe în cauză.
Programe de tineret
Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei, iar suma maximă atribuită de 5.000 lei.
Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5.
Programe educative-ştiinţifice şi de recreere; Programe culturale
Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5.
Peste suma astfel rezultată, pentru programele prioritare conform strategiei judeţului, se poate acorda suplimentar între 1.000-20.000 lei, în funcţie de
importanţa programului.
Valoarea minimă de finanţare de 1.000 lei.
Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele sportive din bugetul Consiliului Judeţean Covasna sunt:
a) Sportul de performanţă
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

CRITERIU
Relevanţa proiectului sportiv
Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local de performanță

Conținutul, anvergura proiectului
Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudeţean, naţional, internaţional ,popularitatea ramurii
sportive

Capacitatea de realizare a programului
Bugetul și eficacitatea costurilor
Rezultatul/impactul proiectului sportiv
Rezultatul individual obținut de sportivi în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi internaţional
Rezultatul pe echipe obținut în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi internaţional

Fotbal
Futsal
Ciclism
Alte ramuri sportive

PUNCTAJ
MAXIM
40
40
40
15
10
70

Fotbal

70

Futsal
Ciclism
Alte ramuri sportive

40
15
2
5
5
30
8
8
5
30
15
8
5
150

Natație
Tenis de masă
Alte ramuri sportive
Fotbal
Futsal
Tenis de masă
Alte ramuri sportive

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de
programe în cauză.
b) Sportul pentru toţi
Nr.
crt.
1.
2.

CRITERIU
Relevanţa proiectului sportiv
Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local
Conținutul, anvergura proiectului
Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean,interjudetean, naţional, internaţional , număr estimat de participanţi, număr estimat de
beneficiari indirecţi

PUNCTAJ
MAXIM
15
15
50
25
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Nr.
crt.
3.
4.
5.

PUNCTAJ
MAXIM
50
5
5
25
25
100

CRITERIU
Susținerea proiectelor cluburilor sportive
Capacitatea de realizare a programului
Bugetul și eficacitatea costurilor
Rezultatul/impactul proiectului sportiv
Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local
PUNCTAJ TOTAL MAXIM

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de
programme în cauză.
Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei.
Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pentru proiectele depuse de către
unităţile de cult din judeţul Covasna:
Criterii de evaluare
1. Întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult
1.1 Parohii în funcţie de venit şi număr enoriaşi
1.2 Protopopiate în funcţie de număr enoriaşi
2. Construirea precum şi repararea lăcaşurilor de cult
2.1 Construire şi reparare case de rugăciuni
2.2 Construire şi reparare biserici
3. Conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu
3.1 Patrimoniu de importanţă judeţeană
3.2 Patrimoniu de importanţă naţională
4. Desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială
4.1 Tabere pentru copii cu probleme sociale
4.2 Programe socio-educative pentru copii

Punctaj
maxim
3
5
3
10
5
15
3
5

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de
programme în cauză.
Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr. 33/2016
privind aprobarea unor măsuri pentru finalizarea
proiectului „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-Balvanyoş şi
Mestecănişul de la Reci”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea unor
măsuri pentru finalizarea proiectului „Managementul adecvat al
ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul CiocaşDealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok,
Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoş şi Mestecănişul de
la Reci”, văzând Raportul de specialitate al Direcției Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest
sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate, având în
vedere:adresa nr. 1164/12.02.2016 a Ministerului Fondurilor
Europene înregistrată a Registratura Generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 1574/16.02.2016; art. 863 lit. „a”, art.
867 și urm. respectiv art. 879 și urm. din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, art. 123 alin. (1) și art. 124 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ghidul solicitantului Axa
Prioritară 4 POS Mediu „Implementarea Sistemelor Adecvate de
Management pentru Protecţia Naturii” Sesiunea de proiecte
V/2012, Contractul de Finanțare nr. 151552/28.03.2014 încheiat
între Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și Județul
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, art. 6 din Hotărârea nr.
39/2012 privind înfiinţarea Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltarea Rurală și Salvamont, în baza art. 91 alin. (1),
lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă includerea în inventarul bunurilor în
domeniul public al județului și în administrarea Consiliului
Județean Covasna a bunurilor mobile reprezentând mijloace de
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transport și echipamente/bunuri destinate unor activități ce se vor
derula și după terminarea proiectului, achiziționate din sursele
financiare ale proiectului „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-Balvanyoş şi Mestecănişul de la
Reci.” și care sunt identificate în anexele nr. 1 și 2.
Art.2. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 se aprobă
transmiterea bunurilor mobile prevăzute în anexa nr. 1, aflate
în proprietatea publică a Județului Covasna, din administrarea
Consiliului Județean Covasna în administrarea Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltarea Rurală și
Salvamont în calitate de custode/administrator în favoarea
Consiliul Județean Covasna al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa
Roşie şi Mestecănişul de la Reci, în vederea utilizării exclusiv
pentru activitățile de management ale ariei naturale protejate și
pentru implementarea altor proiecte aferente acesteia.
Art.3. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 se aprobă
transmiterea bunurilor mobile prevăzute în anexa nr. 2, aflate în
proprietatea publică a Județului Covasna, în folosința gratuită a
Asociației Vinca Minor, în calitate de custode a ariei naturale
protejate Ciomad Balvanyos, în vederea utilizării exclusiv pentru
activitățile de management ale ariei naturale protejate.
Art.4. Bunurile mobile identificate în anexele nr. 1 și 2 vor
deservi scopul definit la art. 2 și 3 pe durata de existenţă a
statutului de arie naturală protejată, dar nu mai puţin de 5 ani de la
finalizarea proiectului, fără a i se putea schimba destinaţia.
Art.5. În situaţia pierderii de către Consiliul Județean Covasna
și Asociația Vinca Minor a calităţii de custode/administrator
înainte de expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea
proiectului, bunurile mobile identificate în anexele nr. 1 și 2 vor fi
puse, conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziţia noului
custode/administrator ori autorităţii publice responsabile pentru
coordonarea şi administrarea ariilor naturale protejate la nivel
naţional.
Art.6. (1) Bunurile mobile identificate în anexele nr. 1 și 2
vor fi predate pe bază de proces-verbal încheiat între părţile
interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.
(2) În termenul arătat la alin. (1) se va încheia şi contractul
de administrare respectiv contractul de folosință gratuită în
cauză, conform anexelor nr. 3 și 4.
(3) Cu semnarea contractului de administrare respectiv a
contractului de folosință gratuită în cauză se împuternicește
Președintele Consiliului Județean Covasna și directorul executiv al
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Art.7. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a bunurilor mobile,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, către Centrul
Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltarea Rurală și
Salvamont, în calitate de custode/administrator al ariei naturale
protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului,
Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci.
Art.8. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a bunurilor
mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6,
către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în calitate de
custode al ariei naturale protejate Oltul Superior.
Art.9. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a bunurilor mobile,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, către
Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „Alutus”, în
calitate de custode al ariei naturale protejate Râul Negru.
Art.10. Bunurile prevăzute în art. 7-9 vor fi predate pe bază
de proces-verbal de predare-primire încheiat între părţile
interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.
Art.11. Se aprobă asigurarea sumelor necesare sustenabilităţii
rezultatelor Proiectului „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-Balvanyoş şi Mestecănişul de la Reci”
pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia.
Art.12. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna,
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltarea Rurală
și Salvamont, Asociația Vinca Minor, Agenția pentru Protecția
Mediului Brașov, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară
Durabilă „Alutus”, Direcția Economică și Direcția Juridică,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 3-4 la Hotărârea nr. 33/2016 au fost comunicate celor
interesați.
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/2016

DATELE DE IDENTIFICARE
privind bunurile mobile, aflate în proprietatea Județului Covasna, și care se trec în administrarea Centrului Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Nr.
crt.

Denumirea bunului mobil

Cantitate
(buc.)

Proprietar

1.

Notebook Lenovo Win 8.1

4

Județul Covasna

2.

Autovehicul MITSUBISHI

1

Județul Covasna

3.

Aparat foto cu accesorii

1

Județul Covasna

4.

Binoclu

5

Județul Covasna

5.

LicențăArcview

1

Județul Covasna

6.

Licență MS Office

5

Județul Covasna

7.

Licență MS Windows 8.1

1

Județul Covasna

8.

Aparat GPS

5

Județul Covasna

9.

Bețe telescopice

5

Județul Covasna

10.

Bluză vânt sau termoizolant

5

Județul Covasna

11.

Bocanci tip alpin de vară

5

Județul Covasna

12.

Bocanci tip alpin de vară

5

Județul Covasna

13.

Calculator INTEL Core

1

Județul Covasna

14.

Cămașă

10

Județul Covasna

15.

Clăpari de tură

5

Județul Covasna

16.

Cort de pandă

5

Județul Covasna

17.

Dulap

2

Județul Covasna

18.

Hanorac de iarnă

5

Județul Covasna

19.

Konika Minolta Bizhub 185,
multifuncțional

1

Județul Covasna

20.

Lanternă frontală

5

Județul Covasna

21.

Legături de tură

5

Județul Covasna

Administrator
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont

Valoarea de
inventar/buc. (lei)
1,983.20
148,758.66
14,579.25
4,333.30
8,448.54
868.04
514.80
1,944.52
347.20
657.20
1,223.88
1,671.52
2,416.76
297.60
2,213.40
905.20
618.76
1,671.52
2,106.76
156.45
2,213.40
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Nr.
crt.

Denumirea bunului mobil

Cantitate
(buc.)

Proprietar

22.

Manuși de protecție iarna

5

Județul Covasna

23.

Masă de birou

3

Județul Covasna

24.

Monitor, ACER - K22HQL

1

Județul Covasna

25.

Pantaloni de corp

5

Județul Covasna

26.

Pantaloni scurți

5

Județul Covasna

27.

Pantaloni tip Goretex

5

Județul Covasna

28.

Parazăpezi

5

Județul Covasna

29.

Piei de focă cu accesorii - prindere

5

Județul Covasna

30.

Rucsac

5

Județul Covasna

31.

Scaun ergonomic

5

Județul Covasna

32.

Schiuri de tură

5

Județul Covasna

33.

Șosete de vară

15

Județul Covasna

34.

Șosete iarnă

10

Județul Covasna

35.

Stație radio

5

Județul Covasna

36.

Suprapantalon

5

Județul Covasna

37.

Tricouri

15

Județul Covasna

38.

Videoproiector, Benq MS524P

1

Județul Covasna

39.

Borne de beton

2032

Județul Covasna

40.

Panouri

263

Județul Covasna

41.

Roll-up banner

5

Județul Covasna

1

Județul Covasna

1

Județul Covasna

1

Județul Covasna

42.
43
44.

Pagina web www.natcov.ro
www.natkov.ro
Raport evaluare impact campanii
informare ex-ante
Raport evaluare impact campanii
informare ex-post

Valoarea de
inventar/buc. (lei)

Administrator
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltarea Rurală și Salvamont

535.68
742.76
404.24
272.80
396.80
1,426.00
297.60
615.04
719.20
556.76
2,213.40
84.32
266.60
670.53
1,671.52
173.60
1,486.76
84.32
639.84
254.20
12,400
2950
2949.96

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33/2016
DATELE DE IDENTIFICARE
privind bunurile mobile, aflate în proprietatea Județului Covasna, și care se trec în administrarea Asociației Vinca Minor
Nr.
crt.

Denumirea bunului mobil

Cantitate
(buc.)

Proprietar

Administrator

1.

Borne de beton

13

Județul Covasna

Asociația Vinca Minor

Valoarea de
inventar/buc. (lei)
84.32
Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 33/2016

DATELE DE IDENTIFICARE
privind bunurile mobile care se predau cu titlu gratuit Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltarea Rurală și Salvamont
Nr.
crt.

8

Denumirea bunului mobil

1.

Pliante în limba română

2.

Pliante în limba engleză

3.

Pliante în limba maghiară

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mapă promovare proiect
Carte poștală
Tricou promovare proiect
Sepci promovare proiect
Pix promovare proiect
Soluţie impermeabilizare textile
Detergent ptr. echipament Goretex
Spray întreţinere bocanci Goretex

Cantitate
(buc.)
2400
4900
3750
2500
3700
4900
1200
3500
20000
259
410
2600
15
15
10

Valoarea de
inventar/buc. (lei)
0,33
0,31
0,33
0,31
0,26
0,31
0,33
1,58
0.14
11,40
7,40
1,33
52,08
52,08
97,96

Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 33/2016
DATELE DE IDENTIFICARE
privind bunurile mobile care se predau cu titlu gratuit Agenției pentru Protecția Mediului Brașov
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea bunului mobil
Pliante în limba română
Pliante în limba engleză
Pliante în limba maghiară
Carte poștală

Cantitate
(buc.)
3700
1250
3700
5000

Valoarea de
inventar/buc. (lei)
0,26
0,33
0,26
0,14
Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 33/2016

DATELE DE IDENTIFICARE
privind bunurile mobile care se predau cu titlu gratuit Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „Alutus”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea bunului mobil
Pliante în limba română
Pliante în limba engleză
Pliante în limba maghiară
Carte poștală

HOTĂRÂREA Nr. 34/2016
privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat
în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în
domeniul public al judeţului Covasna, cu destinația de sediu,
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind darea în
administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu
Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al
judeţului Covasna, cu destinația de sediu, Centrului Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, văzând
Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului precum şi rapoartele de specialitate ale comisiilor de
specialitate, ținând cont de: prevederile art. 867 și urm. din Codul
civil, adresa Centrului Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont nr. 38/17.02.2016 înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1637/17.02.2016, art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,c” şi în temeiul
art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cantitate
(buc.)
1200
1250
3700
5000

Valoarea de
inventar/buc. (lei)
0,33
0,33
0,26
0.14

Áron, nr. 1, județul Covasna, cu destinația de sediu, aflat în
proprietatea publică a județului Covasna, necesar desfășurării
activității acestuia, identificat conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Predarea-preluarea spațiilor prevăzute la art. 1 și
identificate prin anexa la prezenta, se face pe bază de procesverbal de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
(2) În termenul arătat în alineatul precedent se va încheia şi
contractul de administrare în cauză, conform contractului-cadru
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al
judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară
activitatea instituţiile publice de interes judeţean.
(3) Cu semnarea contractului de administrare, se însărcinează
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi directorul executiv al
Direcţiei Economice.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează persoanele prevăzute la art. 2, Direcţia Economică,
Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului
și Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Centrului Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont a unor
spaţii din imobilul situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 34/2016

DATELE DE IDENTIFICARE
ale spaţiilor din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna care se transmite în
administrarea Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridică în a
cărui proprietate
se află și din a cărui
administrare se transmite

Persoana juridică în a cărui
proprietate se află și
persoana juridică în a cărui
administrare se transmite

Datele tehnice

Centrul Județean pentru
Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont

- suprafaţă utilă de 72,88 mp din Apartamentul nr. I cu nr.top
282/3/I-283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I cuprins în CF colectiv nr.
24461 Sf. Gheorghe (conversia cărţii funciare nr. 868 Sfântu
Gheorghe CF hârtie), compus din birou în suprafaţă de 11,65
mp, arhivă în suprafaţă de 14,50 mp, WC în suprafaţă de 2,49
mp, grup sanitar în suprafaţă de 2,90 mp, hol în suprafaţă de 8,88
mp, arhivă în suprafaţă de 4,71 mp, S.A.S. în suprafaţă de 8,17,
depozit în suprafaţă de 3,73 mp, depozit în suprafaţă de 3,07 mp
şi birou în suprafaţă de 12,78 mp, cu cota de participare la părţile
de uz comun 6,02 % şi 61,08/1015 parte din terenul aferent;

1.

Sfântu Gheorghe,
str. Gábor Áron,
nr. 1, judeţul
Covasna

Judeţul Covasna,
Consiliul Judeţean Covasna
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Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridică în a
cărui proprietate
se află și din a cărui
administrare se transmite

Persoana juridică în a cărui
proprietate se află și
persoana juridică în a cărui
administrare se transmite

Datele tehnice
- suprafaţa utilă de 36,45 mp garaj din Apartamentul nr. I cu nr.
top 282/3/I-283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I cuprins în CF colectiv
nr.24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr.868 Sfântu
Gheorghe CF hârtie) cu participare la părţile de uz comun 1,50
% şi 15,27/1015 parte din terenul aferent;
- suprafaţă utilă de 27,69 mp din Apartamentul nr.V cu nr.top
282/3/V-283/3/V-1953/2/3/V-1954/3/V cuprins în CF colectiv
nr.24461 Sfântu Gheorghe (conversia cărţii funciare nr.868
Sfântu Gheorghe CF hârtie), compus din sala de şedinţă în
suprafaţă de 27,69 mp, cu cota de participare la părţile de uz
comun 2,05 % şi 20,82/1015 parte din terenul aferent;
- suprafaţă utilă de 1,86 mp reprezentând 1/6 parte din hol de
acces de 4,67 mp și S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr.VI cu
nr.top 282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins în CF
colectiv nr.24461 Sfântu Gheorghe (conversia cărţii funciare
nr.868 Sfântu Gheorghe CF hărtie) cu participare la părţile de uz
comun 0,15 % şi 1,56/1015 parte din terenul aferent;
- suprafaţă utilă de 7,02 mp grup sanitar din Apartamentul nr. VI
cu nr. top 282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins în
CF colectiv nr.24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare
nr.868 Sfântu Gheorghe CF hârtie) cu participare la părţile de uz
comun 0,29 % şi 2,92/1015 parte din terenul aferent.

HOTĂRÂREA Nr. 35/2016
cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe
anul 2016
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, 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 2016; având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum și
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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,

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016,
conform anexelor nr. 1A, 1/1a, 1/4a, 1/20a, 1/29a, 1/34a, VP1,
VP4a, VP8a, INV1/1a și INV_VP8a, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 102 mii lei din excedentul
anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare a bugetului pe anul 2016.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului
Anexa nr. 1A la Hotărârea nr. 35/2016
BUGETUL LOCAL pe anul 2016
- Rectificare Nr.
rând
1
2
3
55
67
68
75
126
127
128
153
294
1
2
4
38
39
42
86
87
114
115
117
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Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+
33.02.28+33.02.50)
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+
42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+
42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

00.01
49.90
00.02
00.12
00.14

- mii lei din care:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
151.00
-151.00
100.00
-100.00
100.00
-100.00
100.00
-100.00
100.00
-100.00

Cod

Anual
2016

33.02

100.00

-100.00

33.02.50
00.17
00.18

100.00
51.00
51.00

-100.00
-51.00
-51.00

42.02

51.00

-51.00

42.02.21
49.02

01
20
20.01
20.01.03
20.30
20.30.01
50
50.04
51SF

102.00
102.00

-127.00
-127.00
127.00

51.00
281.00
281.00
79.00
79.00
50.00
40.00
40.00
10.00
10.00
-127.00
-127.00
105.00

-43.00
-43.00
57.00
57.00

7.50
7.50
7.50
7.50

57.00

7.50

-51.00
-143.50
-143.50
-143.50
-143.50
-50.00
-40.00
-40.00
-10.00
-10.00

-42.50

Nr.
rând
118
119
149
150
151
201
202
203
212
338
339
340
341
342
344
296
297
1
2
4
38
39
42
86
87
201
338
339
340
341
342
344
299
300
301
1
2
4
114
115
303
331
358
1
2
4
117
118
119
360
364
377
1
2
4
149
150
151
380
381
414
452
1
2
4
117
118
119
201
202
203
212
458
460
465
466
467
471
472
473
475
476
477

Denumirea indicatorilor
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+51.01.60+51.01.61+51.01.64)
Transferuri catre institutii publice
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)
Ajutoare sociale in numerar
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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 + 51.02.40 + 51.02.41 +
51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45)
Alte transferuri de capital catre institutii publice
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)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)
Autoritati executive
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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+51.01.60+51.01.61+51.01.64)
Transferuri catre institutii 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+67.02.03.30)
Scoli populare de arta si meserii
Asigurari si asistenta sociala (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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)
Ajutoare sociale in numerar
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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+51.01.60+51.01.61+51.01.64)
Transferuri catre institutii publice
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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 + 51.02.40 + 51.02.41 +
51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45)
Alte transferuri de capital catre institutii publice
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Cod

Anual
2016

din care:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

51.01

127.00

105.00

57.00

7.50

-42.50

51.01.01
57
57.02
57.02.01

127.00

57.00

7.50

-42.50
-51.00
-51.00
-51.00

51SD

102.00
22.00

105.00
51.00
51.00
51.00
202.00
22.00

51.02

22.00

22.00

51.02.29
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
50.02
51.02

22.00
80.00
80.00
80.00

01
51SF

22.00
180.00
180.00
180.00
50.00
50.00
80.00
103.00
230.00
230.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
10.00
10.00
180.00
180.00
180.00
180.00
50.00
50.00
80.00
230.00
230.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
101.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

80.00
-47.00
80.00
80.00

01
20
20.01
20.01.03
20.30
20.30.01
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
51.02.01
51.02.01.03
54.02

01
50
50.04
54.02.05
63.02
67.02

80.00
80.00
80.00
80.00

80.00
80.00
80.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00
-127.00

-100.00

-100.00
-100.00
-100.00
-50.00
-50.00
-100.00
-100.00
-100.00

-50.00
-50.00
-50.00
-50.00
-50.00
-50.00
-40.00
-40.00
-10.00
-10.00

-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-50.00
-50.00
-100.00
-100.00

-50.00
-50.00

-101.00
-50.00
-50.00
-50.00
-50.00
-50.00

51.01

50.00

-50.00

51.01.01

50.00

-50.00

67.02.03

50.00

-50.00

67.02.03.05

50.00

-50.00

68.02

51.00

-51.00

01
51SF

149.00
149.00
149.00
127.00
127.00
127.00

51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
77.00
77.00
77.00
55.00
55.00
55.00

57.00
57.00
57.00
57.00
57.00
57.00

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

-51.00
-51.00
-51.00
-51.00
-51.00
-51.00
-51.00
-51.00
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

51.01

127.00

55.00

57.00

7.50

7.50

51.01.01

55.00
22.00
22.00

57.00

7.50

7.50

51SD

127.00
22.00
22.00

51.02

22.00

22.00

51.02.29
87.02.50
96.02
98.02
98.02.96
98.02.97
99.02
99.02.96
99.02.97
00.01SF
49.90
00.02

22.00
149.00
-102.00

22.00
77.00
-130.00
0.00
72.00
0.00
-130.00
0.00
-202.00
151.00
100.00
100.00

57.00
43.00
43.00

7.50
-7.50

7.50
-7.50

-7.50
-7.50

-7.50
-7.50

01
57
57.02
57.02.01
68.02.05
68.02.05.02
79.02
87.02

-102.00
-102.00

100.00
0.00
-57.00

-151.00
-100.00
-100.00
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Nr.
Denumirea indicatorilor
rând
527 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
539 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+
540
33.02.28+ 33.02.50)
547 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
580 IV. SUBVENTII (cod 00.18)
581 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44
582
la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)
584 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
614 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
615 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
616 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)
617 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)
618 Din total capitol:
619 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
620 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
645 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
672 Cultura, recreere si 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+
674
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
678 Scoli populare de arta si meserii
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+
691
68.02.50)
694 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
695 Asistenta sociala in caz de invaliditate
728 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
764 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50)
770 Alte actiuni economice
771 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)
773 EXCEDENT 98.02.96
774 Excedentul sectiunii de functionare
775 DEFICIT 99.02.96
776 Deficitul sectiunii de functionare
952 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
953 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02)
954 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)
955 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)
956 Autoritati executive
1062 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
1098 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50)
1104 Alte actiuni economice
1105 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)
1107 EXCEDENT 98.02.97
1108 Excedentul sectiunii de dezvoltare
1109 DEFICIT 1) 99.02.97
1110 Deficitul sectiunii de dezvoltare

00.12
00.14

din care:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
100.00
-100.00
100.00
-100.00

Cod

Anual
2016

33.02

100.00

-100.00

33.02.50
00.17
00.18

100.00
51.00
51.00

-100.00
-51.00
-51.00

42.02

51.00

-51.00

42.02.21
49.02SF
50.02
51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.05
63.02
67.02

51.00
79.00
-77.00
50.00
50.00
50.00
-127.00
-127.00
101.00
50.00

-127.00

-127.00
-127.00

57.00

7.50

-51.00
-143.50
-50.00
-50.00
-50.00
-50.00

-101.00
-50.00

67.02.03

50.00

-50.00

67.02.03.05

50.00

-50.00

68.02

51.00

-51.00

68.02.05
68.02.05.02
79.02
87.02
87.02.50
96.02
98.02
98.02.96
99.02
99.02.96
49.02
50.02
51.02
51.02.01
51.02.01.03
79.02
87.02
87.02.50
96.02
98.02
98.02.97
99.02
99.02.97

51.00
51.00
55.00
55.00
55.00
72.00
72.00
72.00
0.00
0.00
202.00
180.00
180.00
180.00
180.00
22.00
22.00
22.00
-202.00
0.00
0.00
-202.00
-202.00

127.00
127.00
127.00

102.00
80.00
80.00
80.00
80.00
22.00
22.00
22.00
-102.00

-102.00
-102.00

57.00
57.00
57.00
-57.00

7.50
7.50
7.50
-7.50

-51.00
-51.00
7.50
7.50
7.50
-7.50

-57.00
-57.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

-7.50
-7.50

-7.50
-7.50

100.00
100.00
100.00

Anexa nr. VP1 la Hotărârea nr. 35/2016
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
pe anul 2016
Nr.
rând
1
2
8
20
21
22
60
61
68
69
81
179
1
2
4
38
39
42
44
47
48
50
59
62
201
338
339
340
342
260
275
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Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+
33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)
Taxe si alte venituri in invatamant
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+
43.10.17+ 43.10.19+43.10.31)
Subventii pentru institutii publice
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Alte obiecte de inventar
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Masini, echipamente si mijloace de transport
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10+89.10)
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)

Cod
00.01
00.02
00.12
00.14

Anual
2016
149.00

- mii lei din care:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
77.00
57.00
7.50
7.50
-50.00
50.00
-50.00
50.00
-50.00
50.00

33.10

-50.00

33.10.05
00.17
00.18

149.00
149.00

-50.00
127.00
127.00

50.00
57.00
57.00

7.50
7.50

50.00
-42.50
-42.50

43.10

149.00

127.00

57.00

7.50

-42.50

43.10.09
43.10.19

127.00
22.00

105.00
22.00

57.00

7.50

-42.50

49.10

149.00

77.00

57.00

7.50

7.50

149.00
127.00
127.00
127.00
32.00
3.00
20.00
5.00
4.00
80.00
15.00
15.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
149.00
149.00

77.00
55.00
55.00
55.00
10.00
0.00
5.00
1.00
4.00
40.00
5.00
5.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
77.00
77.00

57.00
57.00
57.00
57.00
7.00
1.00
5.00
1.00

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
1.00
5.00
1.50

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
1.00
5.00
1.50

7.50
7.50

7.50
7.50

01
20
20.01
20.01.03
20.01.05
20.01.08
20.01.09
20.02
20.05
20.05.30
70
71
71.01
71.01.02
79.10
87.10

40.00
10.00
10.00

57.00
57.00

Nr.
rând
1
2
4
38
39
42
44
47
48
50
59
62
201
338
339
340
342
277
296
297
303
315
316
317
348
349
353
354
357
438
453
455
469
484
485
490
500
598
679
694
695

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Alte obiecte de inventar
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte actiuni economice
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 +
33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)
Taxe si alte venituri in invatamant
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)
Subventii pentru institutii publice
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10+89.10)
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)
Alte actiuni economice
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.1048.10) - TOTAL
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10+89.10)
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)
Alte actiuni economice (rd.208)

HOTĂRÂREA Nr. 36/2016
privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2016
și a estimărilor pe anii 2017-2019
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
bugetului creditelor interne pe anul 2016 și a estimărilor pe anii
2017-2019, având în vedere: Raportul de specialitate al
Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; art. 61 alin. (6)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; Contractul de credit de
investiții nr. RQ12103697578681/27.12.2012 încheiat între
C.E.C. Bank și Consiliul Județean Covasna; Actul adițional nr.
RQ12103697578681/A/30.12.2013 încheiat între C.E.C. Bank
și Consiliul Județean Covasna; Actul adițional nr.
RQ12103697578681/B/10.02.2016 încheiat între C.E.C. Bank
și Consiliul Județean Covasna; Avizele Comisiei de Autorizare
a Împrumuturilor Locale, aprobate prin Hotărârile nr.
2503/07.12.2012, 3408/11.12.2013 și 4696/26.11.2015; 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,

01
20
20.01
20.01.03
20.01.05
20.01.08
20.01.09
20.02
20.05
20.05.30
70
71
71.01
71.01.02
87.10.50
00.01SF
00.02
00.12
00.14

Anual
2016
149.00
127.00
127.00
127.00
32.00
3.00
20.00
5.00
4.00
80.00
15.00
15.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
149.00
127.00

din care:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
77.00
57.00
7.50
7.50
55.00
57.00
7.50
7.50
55.00
57.00
7.50
7.50
55.00
57.00
7.50
7.50
10.00
7.00
7.50
7.50
0.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.50
1.50
4.00
40.00
40.00
5.00
10.00
5.00
10.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
77.00
57.00
7.50
7.50
55.00
57.00
7.50
7.50
-50.00
50.00
-50.00
50.00
-50.00
50.00

33.10

-50.00

33.10.05
00.17
00.18
43.10
43.10.09
49.10
79.10
87.10
87.10.50
00.01SD
00.17
00.18
43.10
43.10.19
49.10
79.10
87.10
87.10.50

-50.00
105.00
105.00
105.00
105.00
55.00
55.00
55.00
55.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00

127.00
127.00
127.00
127.00
127.00
127.00
127.00
127.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00

0.00

0.00

50.00

57.00
57.00
57.00
57.00
57.00
57.00
57.00
57.00

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

50.00
-42.50
-42.50
-42.50
-42.50
7.50
7.50
7.50
7.50

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2016 și
a estimărilor pe anii 2017-2019, conform anexelor nr. IMPI,
IMPI1 și INV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
13

Anexa nr. IMPI la Hotărârea nr. 36/2016
BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
- mii lei Estimări

Buget 2016
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator
TOTAL

SURSA DE FINANTARE-TOTAL
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04)
Sume aferente creditelor interne
SURSA DE FINANTARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01)
Sume aferente creditelor interne
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 50.07+59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Constructii
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Constructii
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)
Drumuri si poduri
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)
DEFICIT
SURSA DE FINANTARE -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 la 41.07.02.03)
Sume aferente creditelor interne
TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Constructii
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)
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)
Constructii
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)
Drumuri si poduri
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)
DEFICIT
Deficitul sectiunii de dezvoltare
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00.16
41.07
41.07.02
41.07.02.01
00.16
41.07
41.07.02
41.07.02.01

70
71
71.01
71.01.01
79.07
84.07

70
71
71.01
71.01.01
84.07.03
84.07.03.01
96.07
99.07
00.16
41.07
41.07.02
41.07.02.01

70
71
71.01
71.01.01
79.07
84.07
70
71
71.01
71.01.01
84.07.03
84.07.03.01
96.07
99.07
99.07.97

PREVEDERI ANUALE
din care credite bugetare
destinate stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I

Trim. II

Trim. III

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

15000

1000

8000

6000

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Trim. IV

2017

2018

2019

HOTĂRÂREA Nr. 37/2016
privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcția
publică de conducere de șef birou al Centrului Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
numire domnului Moscviciov Leonid în funcția publică de
conducere 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. 62 alin. (4) și
(5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2012 privind înfiinţarea
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont; ținând cont de Rezultatul final al concursului organizat
pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef birou al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont, înregistrat la Registratura generală a Consiliului
Judeţean Covasna sub nr. 1208/03.02.2016, 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,

Pap Endre, având în vedere: Raportul Direcției Economice,
precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
întocmite în acest sens; Hotărârea Consiliului Județean Covasna
nr. 26/2016 privind numirea domnului Pap Endre 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; Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 37/2016 privind numirea domnului Moscviciov
Leonid în funcția publică de conducere de șef birou al Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
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 01 martie 2016 încetează
exercitarea, cu caracter temporar, prin numire, a funcției publice
de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru
Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către domnul
Pap Endre, urmare a ocupării funcției publice prin concurs.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna și Centrul Județean
pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 01 martie 2016, domnul
Moscviciov Leonid se numește în funcția publică de conducere
de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont.
Art.2. Drepturile salariale ale persoanei numite la art. 1 vor fi
stabilite prin dispoziția președintelui Consiliului Județean
Covasna, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (4) lit. „q” din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
132/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Fişa postului aferentă funcţiei publice de conducere
de șef birou al Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii,
Dezvoltare Rurală şi Salvamont constituie anexă la prezenta
hotărâre, iar o copie a acesteia se comunică funcţionarului
public numit la art. 1, odată cu prezenta hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna şi Centrul Judeţean pentru
Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 38/2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin
numire, a funcției publice de conducere vacante de șef birou al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont de către domnul Pap Endre
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind propunerea de
încetare a exercitării cu caracter temporar a funcției publice de
conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru
Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către domnul

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 39/2016
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 25 februarie 2016, 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,
republicată, 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, Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 42/2015 privind aprobarea a structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sf. Gheorghe, Referatul Managerului Spitalului Judeţean
de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe nr.
714/278/20.01.2016 înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 655/21.01.2016, 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,
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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. 140/2015 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 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa nr. 2a la Hotărârea nr. 39/2016 a fost comunicată celor interesați.
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 39/2016

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „Dr. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 39/2016
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

16

Funcția
MANAGER GR.II.
DIRECTOR FINANCIAR-CONT. GR.II.
DIRECTOR INGRIJIRI GR.II.
DIRECTOR MEDICAL GR.II.
medic SEF SECTIE 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
farmacist SEF GR.II.
farmacist
farmacist
farmacist
biochimist
biolog

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

Gradul profesional/
Treapta profesională

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

Număr
posturi
1.0
1.0
1.0
1.0
4.0
1.0
9.0
1.0
2.0
2.0
59.0
47.5
1.0
3.0
4.0
7.0
11.0
3.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0

Nr.
crt.
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
86
87
88
89
90
91
92

Funcția
biolog
chimist
chimist
psiholog
psiholog
psihosociolog
kinetoterapeut
kinetoterapeut
asistent medical
asistent medical
asistent social
moașa
asistent medical SEF
asistent medical SEF
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 SERVICIU GR.II
SEF SERVICIU GR.I.
SEF ECHIPA
economist
economist
economist
auditor
consilier juridic
consilier juridic
inginer sistem
analist programator ajutor
operator calculator
operator calculator
preot
preot
inspector specialitate
referent specialitate
inginer
subinginer
magaziner
magaziner
merceolog
arhivar
casier
referent
referent
tehnician
secretar
pompier
portar
portar
funcționar
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor necalificat
TOTAL:

HOTĂRÂREA Nr. 40/2016
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor
Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
președintelui Consiliului Județean Covasna privind acordarea unui
mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A.
Sfântu Gheorghe, văzând Raportul Compartimentului Relații
Interinstituționale, Monitorizare, precum și rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; având în
vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare; Legea bugetului de stat pe

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

Gradul profesional/
Treapta profesională
principal
specialist
principal

principal
principal

principal
principal
principal
principal
principal
principal
principal
principal

I
IA
I
II
I
I
II
II
IA
I
II
I
II
I
II
II
I
I
I
IA
I
I
IA
I
II
I
I
I
II
I
I
II
III
IV

Număr
posturi
1.0
3.0
1.0
1.0
5.0
1.0
1.0
1.0
9.0
6.0
2.0
5.0
3.0
15.0
276.0
76.0
4.0
1.0
5.0
3.0
5.0
28.0
1.0
135.5
1.0
2.0
1.0
9.0
1.0
25.0
80.0
4.0
1.0
2.0
1.0
3.0
3.0
2.0
1.0
1.0
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
2.0
1.0
6.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.0
1.0
1.0
15.0
14.0
13.0
9.0
9.0
988.5

anul 2016 nr. 339/2015; Legea serviciilor comunitare de utilități
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr. 241/2006, republicată; art. 4 lit. „d” din Ordonanța Guvernului
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, cu modificările și completările
ulterioare; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20/2016
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 180/2014 privind
desemnarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf.
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Gheorghe; ținând cont de adresa Operatorului Regional
Gospodăria Comunală S.A nr. 995/25.01.2016, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
738/25.01.2016; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a”, şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se mandatează doamna Harkó Emőke Mária,
reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe, să voteze în numele județului Covasna, pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al
Operatorului Regional Județul Covasna Gospodărie Comunală
S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează doamna Harkó Emőke Mária,
reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 40/2016 au fost comunicate celor
interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 41/2016
privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a
dreptului de servitute în favoarea Societății Filiala de
Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.” SDEE Covasna asupra unui teren
în zona de siguranță a DJ121A necesar realizării
obiectivului de investiție „Îmbunătățire nivel tensiune zona
PTa1, PTa2 Valea Crișului, județul Covasna”
Consiliul Județean Covasna întrunit în ședința sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind constituirea cu
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute în favoarea
Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica
Distribuție Transilvania Sud S.A.” SDEE Covasna asupra unui
teren în zona de siguranță a DJ121A necesar realizării obiectivului
de investiție „Îmbunătățire nivel tensiune zona PTa1, PTa2 Valea
Crișului, județul Covasna”, având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului și Serviciul de Administrare a Drumurilor
Județene, Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna, ţinând cont de: art. 749 - 755 din
Codul Civil; O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; adresa Societății Filiala de
Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania
Sud S.A.” SDEE Covasna nr. 14115/07.12.2015, înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
12108/08.12.2015; văzând Certificatul de urbanism nr.
21/06.10.2015, eliberat de Primăria Comunei Valea Crișului; în
baza art. 91 alin. (1) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit de către
județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna în calitate de
administrator al drumurilor județene, a dreptului de uz și a
dreptului de servitute în favoarea Societății Filiala de Distribuție a
Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.”
SDEE Covasna asupra unui teren în zona de siguranță a DJ121A
necesar realizării obiectivului de investiție „Îmbunătățire nivel
tensiune zona PTa1, PTa2 Valea Crișului, județul Covasna”.
(2) Datele de identificare ale terenului asupra cărei se
constituie dreptul de uz și dreptul de servitute sunt prevăzute în
anexa nr. 1 la prezenta și face parte din domeniul public al
județului Covasna, evidențiat în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 975/2002
privind atestarea municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Covasna, cu modificările și completările ulterioare, la nr. crt. 11
cod de clasificare 1.3.7 „Drum județean DJ 121 A”.
Art.2. Dreptul constituit la art. 1 se va acorda pe întreaga
durată de existență a obiectivului de investiție ”Îmbunătățire nivel
tensiune zona PTa1, PTa2 Valea Crișului, județul Covasna”.
Art.3. (1) Se aprobă modelul contractului de uz și servitute,
conform anexei nr. 2.
(2) Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna și Directorul executiv al Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Județean Covasna să semneze
contractul prevăzut la alin. (1).
Art.4. Anexele nr. 1și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna,
Direcția Economică, Direcția Juridică, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna și Serviciul de Administrare a
Drumurilor Județene.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 41/2016 a fost comunicată celor interesați.
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 41/2016
DATELE DE IDENTIFICARE
asupra terenului situat în zona de siguranță a DJ121A necesar realizării
obiectivului de investiție „Îmbunătățire nivel tensiune zona PTa1, PTa2
Valea Crișului, județul Covasna”
1) Pentru amplasarea cablului subteran 20 kV în lungul drumului, în zona
de siguranţă pe DJ 121A de la km 47+280 până la km 47+820;
2) Pentru amplasarea unui post de transformare 20/0,4 kV în zona de
siguranță pe DJ 121A la km 47+820 în suprafață de 16 mp.

HOTĂRÂREA Nr. 42/2016
privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul
anului 2015, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2016 în acest domeniu
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 25 februarie 2016, 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 2015, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2016 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, 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, 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 2015,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2016,
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 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 42/2016 au fost comunicate celor
interesați, și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 43/2016
privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna
la Programul HUNG-2015 privind colectarea, popularizarea și
păstrarea valorilor culturale și turistice ale județului Covasna
cu proiectul „Valorile județului Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 25 februarie 2016; analizând Expunerea de motive a
Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul Henning
László János, privind aprobarea participării Consiliului Județean
Covasna la Programul HUNG-2015 privind colectarea,
popularizarea și păstrarea valorilor culturale și turistice ale
județului Covasna cu proiectul „Valorile județului Covasna”;
având în vedere: Raportul Compartimentului Relații Externe,
Mass-Media; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în baza
art. 91 alin. (1) lit. „f” și 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 participarea Consiliului Județean Covasna
la Programul HUNG-2015 privind colectarea, popularizarea și
păstrarea valorilor culturale și turistice ale județului Covasna
cu proiectul „Valorile județului Covasna„ în parteneriat cu
Adunarea Generală a Județului Zala, Republica Ungară.
Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 2,9 milioane de
HUF (reprezentând 41.939,80 lei la cursul BNR lei/HUF din data
de 15.02.2016), din care contribuția financiară a Consiliului
Județean Covasna este de 0 lei.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și
Compartimentul Relații Externe, Mass-Media.
Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 44/2016
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile
,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul
Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni
(DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550,
Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu
Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km
18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu
Gheorghe”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea
finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150"
limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) –
Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A Km 0+000 – km
22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu
Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km
18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu
Gheorghe”, văzând Raportul Serviciului de administrare a
drumurilor județene şi Rapoartele comisiilor de specialitate
întocmite în acest sens, având în vedere: O.U.G. nr. 28/2013
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pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013, 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 asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile
,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul
Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni
(DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550,
Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu MareDN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500"
limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna, Administratorul public, Serviciul de administrare a
drumurilor județene şi Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în
domeniul protecției copilului pentru prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor prin muncă, respectiv combaterea oricăror
forme de violență asupra acestora se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.1. Se înfiinţează Echipa Intersectorială Locală în
următoarea componenţă nominală și pe funcții:
Nr.
ctr.
1.
2.
3.
4.

Numele, prenumele
Oláh Erika Julianna
Ciolan Ionel Teodor
Nițu Mihaela
Bokor Attila

Funcţia

5.

Lazăr Klaudia

6.

Kernászt Huba Attila

psiholog
inspector
comisar
inspector
asistent medical
principal
director

7.

Ciubuc Crina Oltița

-

8.

Bolocan Cristinel

șef serviciu
organizare și
coordonare
misiuni

Instituţia
reprezentată
D.G.A.S.P.C.
I.T.M. Covasna
I.P.J. Covasna
I.Ş.J Covasna
D.S.P. Covasna
Asociaţia Pro Nobis
Uniunea Judeţeană
C.N.S.L.R. Frăţia Filiala Covasna
Inspectoratului de
Jandarmi Județean
Covasna

Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.

Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 45/2016
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în
domeniul protecției copilului pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv
combaterea oricăror forme de violență asupra acestora
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 25 februarie 2016, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea art.
1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 79/2013 privind
aprobarea unor măsuri în domeniul protecției copilului pentru
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv
combaterea oricăror forme de violență asupra acestora, având în
vedere: Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna precum şi de rapoartele comisiilor de
specialitate, H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului
naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a
copiilor, H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în
rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în
familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și
interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de
persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme
de violenta pe teritoriul altor state; H.G. nr. 867/2009 privind
interzicerea muncilor periculoase pentru copii; adresele instituţiilor
relevante de pe plan local în domeniul prevenirii şi combaterii
exploatării copiilor prin muncă prin care se propun membrii în
Echipa Intersectorială Locală, art. 1 lit. „f” din Anexa la H.G. nr.
1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna, în baza art. 104 alin. (2) şi a art. 109
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din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificările şi completările ulterioare

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 46/2016
privind încetarea mandatului reprezentantului judeţului
Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „Sistem integrat de management al
deşeurilor în judeţul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 25 februarie 2016; analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind încetarea
mandatului reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”; având
în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; adresa
domnului Ambrus József, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 1710/19.02.2016,
prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 72/2009 privind desemnarea
reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Covasna”; în baza art. 91 alin.
(1) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Ia act de încetarea mandatului domnului Ambrus József
de reprezentant al Judeţului Covasna în Adunarea Generală a
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Covasna” ca urmare a
renunțării la această calitate.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 72/2009
privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în
Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Covasna”.

Sf. Gheorghe, la 25 februarie 2016.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
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RAPORT
privind activitatea Comisiei Tehnico - Economice în 2015
În conformitate cu art. 2, cap. I din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 92/2009 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Județean
Covasna, comisia are drept scop analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, precum şi a documentaţiilor de avizare pentru
lucrările de intervenţii la construcţiile existente, a căror finanţare, totală sau parţială, se asigură din bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor/serviciilor publice
din subordinea acestuia. Totodată comisia poate emite avize şi pentru lucrările de investiţii/intervenţii a căror finanţare, totală sau parţială, se asigură din bugetul municipiilor,
oraşelor, comunelor din judeţul Covasna şi/sau a instituţiilor/serviciilor publice subordonate acestora, la solicitarea beneficiarilor investiţiilor ce urmează a fi analizate, pentru
susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare.
Una dintre atribuțiile secretariatului comisiei este de a întocmi anual un raport privind activitatea comisiei. În acest sens, menționăm că în cursul anului 2015, comisia s-a
întrunit intr-un număr de 9 ședințe, analizând și emițând 20 de avize pentru următoarele documentații tehnico – economice ale obiectivelor de investiții noi și pentru
documentații de avizare pentru lucrările de intervenții la construcțiile existente:
1. Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru de agrement – Comandău”;
2. Masterplanul apei și canalizării în județul Covasna – iulie 2014;
3. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 121A Leț-Moacșa Km 22+550-28+460, DN
13E-DN11”;
4. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Amenajare rigolă pe drumul județean DJ 114”;
5. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de canalizare ape uzate la Centrul de Primire
în Regim de Urgență Sf. Gheorghe, Str. Borviz, Jud. Covasna”;
6. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și Proiect Tehnic (PT) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 112, de la km 10+100
până la km 18+500 (limită jud. Brașov – limită UAT Sfântu Gheorghe)”;
7. Proiect Tehnic (PT) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Școală Generală Darkó Jenő din comuna Dalnic”;
8. Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Copertină pentru autovehicule de intervenție, str. Oltului nr. 31-33, Sf. Gheorghe, județul
Covasna ”;
9. Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție, str. Ady
Endre nr. 15, Tg. Secuiesc, județul Covasna ”;
10. actualizarea detaliilor tehnice pentru obiectivul de investiţii „Reparații capitale și extindere Centru de zi, str. Gödri Ferenc”;
11. Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Extindere clădire centrală termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf.
Gheorghe”;
12. Proiect Tehnic (PT) pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare curți interioare” la instituția de învățământ din comuna Poian;
13. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelei de stins incendiu la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf Sf. Gheorghe”;
14. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii şi modernizarea centralei termice pentru
îmbunătăţirea confortului termic şi reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere”;
15. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp
vechi)”;
16. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea şi modernizarea clădirii publice - Primăria, Căminul
cultural, biblioteca şi dotările aferente aşezământului din comuna Aita Mare, judeţul Covasna”;
17. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare uliță Nagyut Km 0+000 – 1+060, în comuna Cernat,
județul Covasna”;
18. Reactualizare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare şi refuncţionalizare centrală
termică zona Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”;
19. Studiul de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de apă potabilă localitatea Arcuş, jud. Covasna”;
20. Studiul de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de canalizare menajeră localitatea Arcuş, jud. Covasna”.
Stadiul proiectelor avizate în cursul anului 2015 este următorul:
Construirea unui centru de agrement la Comandău s-a născut din necesitatea aducerii vechii tabere la standarde europene, asigurându-se condiții optime de cazare și
alimentație publică. S-a elaborat Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții, iar după aprobarea bugetului se vor demara procedurile de achiziție publică.
Primul Masterplan al apei și canalizării în județul Covasna a fost elaborat în perioada 2007-2008, când nu exista Operator Regional de apă și canalizare în județul
nostru. În perioada 2013-2014, Operatorul Regional a identificat situația sistemelor de apă și apă uzată și stadiul investițiilor aflate în curs de derulare. Pe baza acestor
observații, în 2014 s-a procedat la revizuirea Masterplanului. Lucrările începute și aflate în curs de derulare sunt următoarele:
 Extindere și modernizare sistem de apă uzată în localitățile aparținătoare municipiului Sf. Gheorghe, respectiv Chilieni și Coșeni (6 km rețea);
 Extindere și modernizare sistem de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiului Tg. Secuiesc, respectiv Tinoasa, Lunga și Săsăuși (13 km rețea);
 Extindere și modernizare sistem de apă uzată în orașul Covasna (250 m rețea);
 Extindere și modernizare sistem de apă în localitatea aparținătoare orașului Covasna, respectiv Chiuruș (5 km conductă).
Nevoia modernizării drumului județean DJ 121A Leț-Moacșa a fost generată de mai mulți factori printre care și asigurarea condițiilor optime unui trafic greu către
noul Centru de Management al Deșeurilor. În prezent, proiectul se află în faza de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică.
Pentru a proteja suprafața drumului județean DJ 114 de aluviunile și deșeurile aduse de apele pluviale din zona de deal în timpul ploilor abundente, s–a decis
amenajarea rigolei pe drumul județean DJ 114. Lucrările pentru amenajarea rigolei s-au finalizat în decembrie 2015, Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor fiind
încheiat în ianuarie anul curent.
Datorită volumului prea mare de apă menajeră și a suprasolicitării, ministația de pompare a apei menajere se defectează foarte des, determinând înfundarea sistemului și
inundarea demisolului clădirii. Această disfuncționalitate a condus la necesitatea unor lucrări de extindere a sistemului de canalizare ape uzate la Centrul de Primire în
Regim de Urgență Sf. Gheorghe, Str. Borviz, Jud. Covasna. Documentația a fost publicată pe SEAP de 3 ori, însă nu s-au prezentat oferte. În cursul lunii februarie,
documentația a fost din nou publicată.
Starea avansată de degradare a drumului județean DJ 112 creează o situație de disconfort participanților la trafic, circulația desfășurându-se în condiții necorespunzătoare
din punct de vedere al siguranței. Astfel a fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și Proiectul Tehnic (PT) pentru obiectivul de
investiţii ”Modernizare DJ 112, de la km 10+100 până la km 18+500 (limită jud. Brașov – limită UAT Sfântu Gheorghe)”. Urmează să se demareze procedura de
achiziție publică.
De la darea în folosință a Școlii Generale Darkó Jenő din comuna Dalnic (sfârșitul anilor 1800), la această clădire nu au fost executate reparații capitale. Gradul de
deteriorare a acesteia a determinat beneficiarul să elaboreze un proiect de reabilitare a școlii. Lucrările s-au finalizat, iar la începutul lunii februarie anul curent s-a făcut
recepția la terminarea lucrărilor.
În vederea protejării autovehiculelor de intervenție aflate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul”, s-a propus realizarea unor copertine
pentru autospecialele din municipiul Sf. Gheorghe și a unei parcări acoperite și a unor copertine pentru autospecialele din municipiul Tg. Secuiesc. În cursul lunii
februarie urmează să se dea ordinul de începere a lucrărilor.
Starea fizică deteriorată și funcționalitatea restrictivă a Centrului de zi, str. Gödri Ferenc din municipiul Sf. Gheorghe, au fost factori determinanți în vederea
realizării unor lucrări de reparații capitale și extindere în vederea desfășurării activităților în bune condiții. Lucrările se află în curs de execuție.
Proiectul de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe din fonduri europene cuprinde executarea unei centrale termice cu
funcționare pe biomasă. Având în vedere faptul că în interiorul clădirii centralei termice actuale nu există spațiu suficient pentru noul cazan pe biomasă, echipamentele
aferente și depozitarea unei cantități de biomasă suficientă pentru 1 săptămână, s-a decis extinderea clădirii centralei termice a spitalului. Proiectul se află în fază de
execuție.
Pentru a asigura protecția împotriva infiltrării apelor meteorice, asigurarea circulației pietonale, respectiv circulația cu autoturismul pe partea vestică a clădirii școlii din
comuna Poian, s-a hotărât execuția unor lucrări de amenajare a curți interioare a instituției de învățământ. Lucrările au fost finalizate, iar în luna decembrie 2015 s-a
încheiat Procesul-Verbal la Terminarea Lucrărilor.
Proiectul de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe a fost avizat din partea ISU cu condiția asigurării la finalul execuției
proiectului a unui debit de 20 l/s pentru rețelele de hidranți. Pentru a asigura debitul de apă la parametri ceruți, a fost necesară întocmirea unui proiect de reabilitare a reţelei
de stins incendiu care să satisfacă aceste cerințe. Contractul a fost încheiat și urmează să se dea ordinul de începere a lucrărilor.
Reparaţiile şi modernizarea centralei termice existente la Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf Sf. Gheorghe sunt necesare pentru îmbunătăţirea
confortului termic şi reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere. Proiectul se află în faza de elaborare a Proiectului Tehnic.
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Corpul de clădire Spitalul vechi din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” a fost construit la începutul secolului trecut. Deoarece la această clădire nu au fost
executate lucrări de reparații capitale și reabilitări de la data dării în funcțiune, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru bolnavi și personalul spitalului, s-a impus efectuarea
unor lucrări de reparaţii capitale și modernizare. Urmează să se demareze procedura de achiziție publică.
Scopul lucrărilor propuse prin Proiectul „Renovarea şi modernizarea clădirii publice - Primăria, Căminul cultural, biblioteca şi dotările aferente aşezământului din comuna
Aita Mare, judeţul Covasna” este de a reface și a salva caracterul, configurația și caracteristicile speciale ale imobilului. Proiectul se află în faza de evaluare pentru finanțare din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Necesitatea lucrărilor propuse în proiectul de reabilitare a uliței Nagyut din comuna Cernat este argumentată de starea fizică a drumului raportată la condițiile generale de
circulație actuale și de perspectivă, precum și de diagnoza de viabilitate. S-a încheiat contractul de lucrări și urmează să se dea ordinul de începere a lucrărilor.
Din dorința asigurării unui mediu de maximă siguranță (clădirea abandonată a centralei termice din spatele sediului Bibliotecii Județene prezentând un pericol iminent) și din dorința
creării unor spații noi de recreație și cultură, Consiliul Județean Covasna, beneficiarul acestei investiții a decis elaborarea unui proiect pentru obiectivul de investiţii “Reamenajare şi
refuncţionalizare centrală termică zona Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”. S-a aprobat noul deviz cu TVA modificat și urmează să se demareze procedura de achiziție publică.
În localitatea Arcuș, s-a realizat recent un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și un sistem centralizat de canalizare menajeră care sunt puse în funcțiune, rămânând însă
câteva tronsoane de străzi fără rețele de apă și canalizare. Ținând cont de faptul că există solicitări pentru conectarea la infrastructura deja realizată, beneficiarul a decis extinderea reţelei
de apă potabilă și a canalizării menajere existente. S-a încheiat contractul de lucrări și urmează să se dea ordinul de începere a lucrărilor.
Liliana MARINCEA
Secretar comisie
NAGY József
Președinte comisie
PLANUL STRATEGIC ANUAL
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2016
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este un organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității și funcționează pe lângă Consiliul
Județean Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, și cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 103/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
Pentru asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică, pentru asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a apărării proprietății publice și
private, a reducerii criminalității, pe baza concluziilor rezultate din analiza situației operative la nivelul județului Covasna, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a elaborat prezentul
Plan strategic anual.
Potrivit art. 39 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 103/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Covasna, planul strategic anual se constituie din următoarele capitole:
I
Obiective naționale prioritare, identificate în Programul de guvernare și în Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române;
II - Principalele obiective și priorități de interes județean;
III - Indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;
IV - Bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse bugetare.
CAPITOLUL I
OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE,
identificate în Programul de guvernare și în Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române
Obiective din Planul de guvernare:
1. Guvernul României, un Guvern deschis și transparent, în dialog cu instituțiile administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cetățeni:
Deschiderea sistemului decizional prin facilitarea participării cetățenilor la inițiativele legislative și la elaborarea politicilor publice.
2. Susținerea fără rezerve a independenței justiției și continuarea luptei împotriva corupției;
3. Organizarea de alegeri libere, în deplină transparență și legalitate, prin:
- accesul tuturor românilor la vot;
- informatizarea procesului electoral în regim de urgență.
4. Îmbunătățirea eficienței administrației publice, în serviciul cetățeanului;
5. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului.
Din Planul de măsuri formulate de Guvern, ce se impun în aplicarea planului de guvernare, punctăm câteva dintre ele:
1. Descentralizare – apropierea administrației de cetățean
- Continuarea procesului de descentralizare administrativă și consolidare a autonomiei locale, prin reducerea rolului administrației centrale la cel de strategie, politici și control,
concomitent cu creșterea resurselor financiare la nivel local;
- Definitivarea unui calendar pentru continuarea procesului de descentralizare a administrației având ca obiective: asigurarea continuității și creșterea calității furnizării de
servicii publice, realizarea transferului de competențe de la administrația publică centrală spre cea regională și locală, repartizarea responsabilităților cu alocarea corespunzătoare a
resurselor.
2. Creșterea siguranței cetățeanului
- Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea siguranței în spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului si capacității de
intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea cibernetică, precum protecția infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a populației pentru
răspuns în situații de urgență si dezastre naturale.
3. Consultare Publică și Dialog Civil
- Recâștigarea încrederii în consultarea publica și dialogul civil ca instrument instituționalizat de consultare a grupurilor active din societate asupra priorităților de politici
publice cu precădere (dar nu limitative) din domeniile: economic, social, politici financiare și fiscale, sănătate publică educație, cercetare, cultură și de preluare de sugestii privind noi
teme de politici publice în domeniile menționate sau în altele de interes pentru partenerii din societate civilă;
- Identificarea temelor prioritare din societate și construirea unui mecanism permanent/credibil de integrare a opiniilor partenerilor sociali neguvernamentali din societate în procesul de
elaborare, dar și de urmărire constantă a implementării deciziilor publice. Consultarea substanțială reprezintă prima condiție fundamentală a (re)construirii parteneriatului autentic între stat și societatea
civilă lato sensu în dezvoltarea unor soluții adecvate și legitime de politică publică.
Obiective din Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2016:
Obiectivul fundamental: ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ.
Pentru garantarea respectării tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi apărarea securităţii interne, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne vor acţiona în
vederea îndeplinirii următoarelor priorităţi strategice:
1. Creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni
Evaluarea riscurilor şi ameninţărilor cu impact direct asupra vieţii, siguranţei şi bunăstării cetăţenilor, precum şi analiza frecvenţei manifestării acestora în ultimii ani, conturează
următoarele tendinţe ale fenomenelor care afectează climatul de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, fapt care impune necesitatea unei reacţii rapide şi eficiente din partea structurilor
Ministerului Afacerilor Interne:
- proliferarea unor moduri de operare deosebite, în special în cazurile furturilor din bănci şi din case de schimb valutar;
- amplificarea operaţiunilor de fraudare a sistemului de achiziţii on-line, a ATM-urilor şi POS-urilor, precum şi a aparatelor electronice de jocuri de noroc;
- continua specializare a membrilor grupărilor criminale, pe fondul accesului la ultimele tehnologii şi angajării de persoane cu diverse specializări, care să faciliteze
îndeplinirea scopurilor infracţionale;
- multiplicarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor;
- creşterea volumului pieţei negre a produselor provenite din contrabandă şi a produselor contrafăcute;
- menţinerea la un nivel ridicat a evaziunii fiscale;
- amplificarea fraudelor din domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice;
- trendul ascendent al criminalităţii organizate, îndeosebi a traficului de droguri, de ţigări, de arme şi de fiinţe umane.
Pentru a aborda aceste ameninţări majore, precum şi alte ameninţări în materie de securitate pentru cetăţeni, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se
va focaliza cu prioritate pe:
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de toate tipurile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
- prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor;
- prevenirea, combaterea şi reducerea impactului criminalităţii organizate;
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- prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice;
- prevenirea şi combaterea corupţiei;
- creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană.
2. Dezvoltarea capacităţii de rezilienţă în situaţii de criză şi dezastru
Analiza recentelor evenimente generatoare de situaţii de urgenţă, asociate schimbărilor climatice la care suntem martori în ultimii ani, precum şi evaluarea ameninţărilor şi riscurilor,
naturale şi provocate de om, cu care ţara noastră şi celelalte state membre ale Uniunii Europene ar putea să se confrunte în viitor, reclamă instituirea unei abordări coerente şi integrate de
gestionare a riscului. Totodată, practica europeană şi naţională a demonstrat că un răspuns eficient şi coordonat în situaţii de urgenţă depinde atât de capacitatea instituţiilor responsabile
de a participa cu echipament adecvat, mijloace de comunicare sigure şi un personal format în mod corespunzător, cât şi de capacitatea de a avea în mod rapid o imagine de ansamblu a
situaţiei respective, fapt care necesită reconfigurarea instituţiilor şi mecanismelor existente.
În vederea diminuării riscului asociat situaţiilor de criză şi dezastru, precum şi a înlăturării efectelor distructive în cazul producerii acestora, se va acţiona cu prioritate pe:
- optimizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi comunităţilor;
- pregătirea în situaţii de urgenţă;
- consolidarea managementului integrat al intervenţiei şi recuperării;
- asigurarea stocurilor rezerve de stat;
- pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare;
- asigurarea misiunilor de zbor şi a celor cu caracter umanitar.
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES JUDEȚEAN
Luând în considerare tendințele evoluției situației operative și riscurile identificate din evenimentele desfășurate în anul 2015, resursele Inspectoratului de Poliție al Județului
Covasna vor fi utilizate în mod prioritar pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei, diminuarea infracțiunilor de natură judiciară, a infracționalității stradale și din
mediul rural, precum și pentru reducerea victimizării prin accidente rutiere.
Pe baza concluziilor desprinse în urma analizării tendințelor fenomenului infracțional, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au fost stabilite principalele obiective ce
urmează a fi realizate în anul 2016:
Obiectivul fundamental la nivelul județului Covasna este creșterea gradului de siguranță publică a cetățeanului.
1. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră:
- identificarea focarelor de conflict, a zonelor de risc și organizarea periodică de acțiuni;
- intensificarea acțiunilor în sistem integrat pentru creșterea siguranței stradale;
- intensificarea activităților de prevenire și combatere a infracționalității contra patrimoniului (furturi, tâlhării);
- intensificarea cooperării cu toate instituțiile de aplicare a legii (Jandarmerie, I.S.U., Poliția Locală, societăți de pază, etc.).
Prin:
- Eficientizarea activității cu polițiile locale în mod special în mediul rural – în localitățile în care funcționează această structură, în vederea creșterii gradului de siguranță
stradală și al proprietății publice și private;
- Instalarea, în punctele locale vulnerabile la infracțiuni, a camerelor de supraveghere video, având experiența anilor trecuți când aceste camere au contribuit la diminuarea
infracționalității.
- Creşterea vizibilităţii poliţiştilor din mediul rural, printr-o prezenţă mai activă a patrulelor auto, discuţii cu cetăţenii;
- Eficientizarea sistemului de patrulări în sistem integrat poliţie/jandarmerie/poliţie locală;
- Organizarea şi executarea de acţiuni preventiv - reactive şi campanii stradale de informare a populaţiei din mediul urban şi rural privind fenomenele infracţionale cu tendinţe
de creştere, în vederea educării antiinfracţionale şi antivictimale a cetăţenilor în domeniul: consumului de substanţe etnobotanice şi alcool; consumului de droguri; actelor de agresiune;
înşelăciunilor; furturilor de animale; furturilor de/din autoturisme; tâlhăriilor;
- Organizarea de acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul căruţaşilor, bicicliştilor şi mopediştilor, cum ar fi: prelucrarea riscurilor la care se expun, aplicarea cu
fermitate a legii, în vederea cunoaşterii regulilor de circulaţie rutieră, echipării acestora cu veste reflectorizante, precum şi alte dispozitive care să mărească vizibilitatea pe timp de noapte;
- Popularizarea prin mass-media a unor materiale referitoare la activitatea poliţiei, a competenţelor, a legislaţiei, pregătirea antiinfracţională a cetăţenilor, recomandări privind
reducerea riscului de victimizare şi mediatizarea cazurilor deosebite, soluţionate;
- Analiza trimestrială împreună cu A.T.O.P., a eficienţei sistemului integrat de acţiune şi stabilirea priorităţilor în cadrul cooperării, atât pentru mediul urban cât şi cel rural.
2. Destructurarea grupărilor infracționale de crimă organizată și judiciare:
- Identificarea deținătorilor de armament, a membrilor grupărilor, printr-o intensă activitate informativă;
- Identificarea surselor de finanțare și averilor (imobile, mobile, conturi, etc.) deținute de membrii acestor grupări.
3. Siguranța în școli
- Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în instituțiile de învățământ preuniversitar;
- Identificarea categoriilor de minori aflați în situații de risc victimal sau delictual.
Prin:
- Introducerea zonelor de risc identificate în itinerariul dispozitivelor de patrulare şi siguranţă publică;
- Identificarea şi monitorizarea persoanelor, dar şi a elevilor problemă cu un comportament agresiv sau cu preocupări infracţionale în vederea reducerii riscurilor la nivelul
unităţilor şcolare;
- Activităţi de informare a elevilor privind răspunderea contravenţională şi penală a minorilor, măsuri de protecţie pentru a nu deveni victimă sau infractor;
- Asigurarea pazei în unităţile de învăţământ şi în preajma acestora, prin prezenţa poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale;
- Program de prevenire cu următorii participanţi: poliţie, profesori, părinţi, elevi, mass-media.
4. Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliție și îmbunătățirea imaginii acesteia prin:
- Activităţi de pregătire profesională a poliţiştilor care să conducă la îmbunătăţirea serviciului poliţienesc şi schimbarea mentalităţii în rândul cadrelor instituţiei;
- Şedinţe pentru cunoaşterea şi respectarea deontologiei profesionale, aplicarea corectă şi nepărtinitoare a legilor în scopul reducerii numărului politiştilor care comit sau
încalcă etica sau deontologia profesională;
- Iniţierea unor acţiuni, de către organizaţia profesională Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Covasna, pentru creşterea autorităţii poliţistului;
- Transparenţa privind activitatea poliţiei prin campanii de informare a populaţiei în mass-media şi alte canale de comunicare (site-uri, panotaj, etc).
5. Consolidarea parteneriatului cu comunitatea
- Dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile publice locale, cu asociațiile și organizațiile nonguvernamentale;
- Promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de ordine și siguranță publică;
- Participarea activă la acțiunile comunităților locale.
CAPITOLUL III
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC
În cursul anului 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, având în vedere complexul de activităţi realizat în anii anteriori, se fixează minimal pe atingerea de către
serviciul polițienesc a următorilor indicatori de performanţă, după cum urmează:
Nr.
crt.

Obiective strategice

Comparativ
cu anul 2015

Indicatori de
performanță

Termen
de realizare

1

Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră:
- identificarea focarelor de conflict, a zonelor de risc și organizarea periodică de
acțiuni;
- intensificarea acțiunilor în sistem integrat pentru creșterea siguranței stradale;
- intensificarea activităților de prevenire și combatere a infracționalității contra

Creștere cu 5%

Operativitate, mobilitate
și eficiență

Permanent
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Nr.
crt.

2

3

4

5

Obiective strategice
patrimoniului (furturi, tâlhării);
- intensificarea cooperării cu toate instituțiile de aplicare a legii (Jandarmerie,
I.S.U., Poliția Locală, societăți de pază, etc.).
Destructurarea grupărilor infracționale de crimă organizată și judiciare:
- Identificarea deținătorilor de armament, a membrilor grupărilor, printr-o intensă
activitate informativă;
- Identificarea surselor de finanțare și averilor (imobile, mobile, conturi, etc.)
deținute de membrii acestor grupări.
Siguranța în școli:
- Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în instituțiile de învățământ
preuniversitar;
- Identificarea categoriilor de minori aflați în situații de risc victimal sau delictual.
Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliție și îmbunătățirea imaginii
acesteia prin:
- Activităţi de pregătire profesională a poliţiştilor care să conducă la îmbunătăţirea
serviciului poliţienesc şi schimbarea mentalităţii în rândul cadrelor instituţiei;
- Şedinţe pentru cunoaşterea şi respectarea deontologiei profesionale, aplicarea
corectă şi nepărtinitoare a legilor în scopul reducerii numărului politiştilor care comit
sau încalcă etica sau deontologia profesională;
- Iniţierea unor acţiuni, de către organizaţia profesională Corpului Național al
Polițiștilor – Consiliul Teritorial Covasna, pentru creşterea autorităţii poliţistului;
- Transparenţa privind activitatea poliţiei prin campanii de informare a populaţiei în
mass-media şi alte canale de comunicare (site-uri, panotaj, etc).
Consolidarea parteneriatului cu comunitatea
- Dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile publice locale, cu asociațiile și
organizațiile nonguvernamentale;
- Promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de
ordine și siguranță publică;
- Participarea activă la acțiunile comunităților locale.

Comparativ
cu anul 2015

Indicatori de
performanță

Termen
de realizare

Creștere cu 5%

Operativitate, mobilitate
și eficiență

Permanent

Creștere cu 5%

Operativitate, mobilitate
și eficiență

În perioadele de
desfășurare a cursurilor
școlare

Creștere cu 10%

Motivație, calitate,
performanță

Permanent

Creștere cu 5%

Calitate, mobilitate,
eficiență

Permanent

CAPITOLUL IV
BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI,
cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse bugetare
În prezent, problemele bugetare ale Inspectoratului de Poliție Județean Covasna sunt soluţionate prin bugetul de stat și cel al Ministerului Afacerilor Interne, execuţia realizându-se în
conformitate cu acestea.
Având în vedere competenţele pe care le are Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna în această problemă, constatăm următoarele:
Apreciem că, pentru anul 2016, este necesar să mobilizăm în mai bune condiţiuni primăriile municipale, orășenești și comunale din județul Covasna, precum și Consiliul Județean
Covasna, pentru a sprijini efectiv dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, conform listei de necesar pe care conducerea a depus-o, prezentată în anexă la prezentul plan
strategic, precum și conform solicitărilor din cursul anului 2016.
De asemenea, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse și pentru eficientizarea serviciilor de asigurare a ordinii publice în județul Covasna, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna propune alocarea unor fonduri bugetare pentru acordarea, de Ziua Poliției în data de 25 martie 2016, de Ziua Jandarmeriei în data de 3 aprilie 2016 și de Ziua Pompierilor
în data de 13 septembrie 2016, de premii bănești și diplome pentru polițiștii care s-au evidențiat printr-o atitudine curajoasă în identificarea și prinderea infractorilor, și de asemenea,
pentru jandarmi și pompieri în semn de prețuire pentru activitatea desfășurată și rezultatele obținute.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna va monitoriza în permanență realizarea prevederilor prezentului plan, urmărind totodată identificarea de noi posibilități pentru
îmbunătățirea performanțelor poliției covăsnene.
Planul strategic anual pe anul 2016 al Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a fost aprobat în plenul autorității din data de 26 ianuarie 2016, cu majoritate simplă de
voturi.
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