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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

147 privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor 

fi aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

în calitate de operator în relația cu Județul Covasna 
 

3 

148 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 102/2016 privind aprobarea partajării 

folosinței asupra unui teren aflat în proprietatea 

comună a Județului Covasna și a Comunei Bodoc, 

în favoarea Comunei Bodoc 
 

4 

149 privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 

a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de 

Urgență Dr. Fogolyán Kristóf - Sf. Gheorghe” 
 

4 

150 cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2016 
 

4 

151 cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016 
 

8 

152 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

9 

153 pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

9 

154 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

10 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

147 a Kovászna Út-és Híd Rt., mint Kovászna megyei 

szolgáltató, által alkalmazott árak és mutatók 

jóváhagyására 
 

3 

148 Kovászna Megye Tanácsa 2016/102-es számú, 

Kovászna Megye és Bodok község közös 

tulajdonában lévő terület használati jogának Bodok 

község javára történő megosztásának a jóváhagyására 

vonatkozó határozatának a módosítására 
 

4 

149 A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház Rehabilitálása pályázat 

finanszírozási szerződésének a meghosszabbítására 
 

4 

150 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2016-os évi költségvetésének 

kiigazítására 
 

4 

151 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2016-os 

évi költségvetésének kiigazítására 
 

8 

152 a Kovászna Megyei Művelődési Központ 

tisztségjegyzékének jóváhagyására 

 
 

9 

153 Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények által végzett 

tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó 

illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna 

Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata 12-es 

számú mellékletének a módosítására 

 
 

9 

154 Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények által végzett 

tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó 

illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna 

Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata 4-es 

számú mellékletének a módosítására 
 

10 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

155 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - 

faza proiect tehnic - şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Construire Centru de agrement Comandău 

P+1E+M” 
 

11 

156 privind renunțarea la calitatea de membru fondator 

și retragerea județului Covasna din Asociația 

„Alutus Regio Egyesület” 
 

11 

157 privind renunțarea la calitatea de membru fondator 

și retragerea județului Covasna din Asociația 

„Asociația Angustia Egyesület” 
 

12 

158 privind renunțarea la calitatea de membru fondator 

și retragerea județului Covasna din Asociația 

„Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO” 
 

12 

159 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
 

12 

160 privind denunțarea unilaterală a Contractului de 

credit de investiții nr. RQ12103697578681 din data 

de 27.12.2012 încheiat cu CEC BANK SA 
 

13 

161 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale 
 

13 

162 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 137/2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna 
 

14 

163 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna 
 

14 

164 privind încetarea calității de reprezentant al 

Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe al doamnei Harkó Emőke Mária 

și desemnarea unui nou reprezentant 
 

18 

  
 

 

 ALTE ACTE 
 

Pag. 

 RAPORT cu privire la modul de soluţionare a 

petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 

semestrul I al anului 2016 
 

19 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

155 a Kommandói Szabadidő Központ felépítése 

P+1E+M beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és fontosabb műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyására 

 
 

11 

156 Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának 

lemondásáról és kilépéséről az Alutus Regio 

Egyesületből 
 

11 

157 Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának 

lemondásáról és kilépéséről az Angustia 

Egyesületből 
 

12 

158 Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának 

lemondásáról és kilépéséről a PROGRESSIO Helyi 

Akciócsoport Egyesületből 
 

12 

159 egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának jóváhagyására 
 

12 

160 a CEC BANK RT-vel 2012.12.27-én megkötött 

RQ12103697578681-es számú befektetési 

hitelszerződés egyoldalú felbontására 
 

13 

161 a személyszállítási program rendszeres, speciális 

járataira vonatkozó útvonalengedély odaítélésének 

jóváhagyásáról 
 

13 

162 Kovászna Megye Területi Közrendészeti Hatósága 

névleges kinevezéseinek az érvényesítésére 

vonatkozó Kovászna Megye Tanácsa 2016/137-es 

számú Határozata 2. szakaszának kiegészítésére 
 

14 

163 Kovászna Megye Területi Közrendészeti Hatósága 

szervezési és működési Szabályzatának a 

jóváhagyására 
 

14 

164 a sepsiszentgyörgyi Közművek Társaság 

Részvényesei Közgyűlésében Kovászna megye 

képviselője, Harkó Emőke Mária, kinevezésének a 

megszűnésére és egy új képviselő kinevezésére 

 
 

18 

  
 

 

 MÁS ANYAGOK 
 

Oldal 

 JELENTÉS Kovászna Megye Tanácsához a 2016. 

év első félévében intézett beadványok megoldási 

módjáról 
 

19 
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HOTĂRÂREA Nr. 147/2016 

privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor fi 

aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate 

de operator în relația cu Județul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 07 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate de S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul 

Covasna, având în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului 

de Administrare a Drumurilor Județene, precum şi rapoartele de 

avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 91 alin. (2) lit. „d” din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 

privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. prin 

reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu 

modificările şi completările ulterioare, ținând cont de: adresa nr. 

15431/23.08.2016 a Consiliului Județean Covasna, adresa nr. 

2373/25.08.2016 a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 15435/25.08.2016, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă prețurile și coeficienții ce vor fi aplicate 

de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în 

relația cu Județul Covasna, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În vederea eficientizării cheltuielilor din fonduri publice, 

prețurile și coeficienții prevăzuți în alin. (1) sunt maximale. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Administratorul Public, Serviciul de Administrare 

a Drumurilor Județene din cadrul Consiliului Judeţean Covasna 

și S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 07 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 147/2016 

 

Lista coeficienților maximali 

pentru lucrările de investiții ce vor fi aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul 

Covasna 

 

Nr. 

crt. 
Denumire coeficient Procent 

1. Cheltuieli indirecte 10,0 

2. Profit 5,0 

3. Organizare de șantier 2,5 

4. Proiectare lucrări de 

drumuri 

3,0 

 

Notă: pentru lucrările de investiții se vor stabili prețuri de deviz pe bază de documentații tehnico-economice de execuție. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 147/2016 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiect 

Preț/lei 

fără TVA 

1 COVOR BITUMINOS (1 km de drum, lățime=6,00 m, grosime=4 cm) 202.619,57 

2 Plombări cu mixtură asfaltică BA16 42,75 

3 

Montare parapeți met. semigreu tehnologie clasică ml.(elemente 

curente) 

317,37 

Elemente de capăt (2 buc.) 124,00 

4 

Montare parapeți met. semigreu tehnologie batere stâlpi ml.(elemente 

curente) 

286,24 

Elemente de capăt (2 buc.) 124,00 

5 Întreținere drumuri pietruite - 1 km cu adaos de piatră de 10% 10.256,80 

6 Întreținere drumuri pietruite - 1 km cu adaos de piatră de 20% 17.063,48 

7 Întreținere drumuri pietruite - 1 km cu adaos de piatră de 30% 23.870,16 

8 Întreţinere Drum DC14 Viabilitate 2 - 1km/Lună 2242,20 

9 Întreţinere Drumuri de Viabilitate 2 - 1km/Lună 2390,78 

10 Întreţinere Drumuri de Viabilitate 3 - 1km/Lună 1662,96 

11 Întreţinere Drumuri de Viabilitate 4 - 1km/Lună 216,96 

12 Tarif orar asigurare permanență la bazele de deszăpezire/Lot  22,14 

13 Marcaj rutier/mp 15,65 
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HOTĂRÂREA Nr. 148/2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 102/2016 privind aprobarea partajării 

folosinței asupra unui teren aflat în proprietatea comună a 

Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în favoarea 

Comunei Bodoc 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 102/2016 privind 

aprobarea partajării folosinței asupra unui teren aflat în 

proprietatea comună a Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în 

favoarea Comunei Bodoc, văzând Raportul Direcției Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum și 

Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Covasna, ținând cont de: adresa Instituției Prefectului - 

Județul Covasna nr. 8501/22.08.2016, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8981/24.08.2016, 

prevederile art., 639, din Noul Cod civil, extrasul CF nr. 23743 

comuna Bodoc, adresa Comunei Bodoc nr. 2522/07.06.2016, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 6320/09.06.2016, în baza art. 121 alin. 1 și 2 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

102/2016 privind aprobarea partajării folosinței asupra unui 

teren aflat în proprietatea comună a Județului Covasna și a 

Comunei Bodoc, în favoarea Comunei Bodoc se modifică după 

cum urmează: 

1. Alineatul 1 al art. 1 va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. (1) Se aprobă partajarea voluntară de folosință a 

terenului - grădină (fâneață) în suprafață totală de 7,77 ha, 

înscris în CF nr. 23743 al comunei Bodoc, aflat în proprietatea 

privată a Județului Covasna și a Comunei Bodoc în cotă parte 

de ½ în favoarea Comunei Bodoc pe o perioadă de 1 an.” 

2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3. Alineatul 2 al art. 1 din anexa nr. 2 la hotărâre va avea 

următorul cuprins: 

”Art. 1. (2) În acest sens, am hotărât ca dreptul de 

folosință asupra imobilului teren grădină în suprafață totală de 

7,77 ha ce este evidențiat în schița anexată prezentului, 

întocmită de către expert topograf Jakab Sándor să se 

regăsească în patrimoniul exclusiv al copartajantului 

COMUNA BODOC.” 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 148/2016 a fost comunicată celor 

interesați și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 149/2016 

privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare a 

proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență 

Dr. Fogolyán Kristóf - Sf. Gheorghe” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

prelungirii contractului de finanţare a proiectului “Reabilitarea 

Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf - Sf. 

Gheorghe”, văzând Raportul Direcţiei Juridice, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum și rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Covasna, având în vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu 

completările ulterioare; Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 a 

Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Regional; Contractul de finanțare nr. 2175/30.09.2011 încheiat 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția 

pentru Dezvoltarea Regională Centru și Județul Covasna, cu 

modificările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul 

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea Contractului de finanțare nr. 

2175/30.09.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltarea Regională 

Centru și Unitatea administrativ-teritorială Județul Covasna, până 

la data de 01.11.2016, conform Actului adițional nr. 4, prevăzut în 

anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local al Județului 

Covasna a cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului 

„Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán 

Kristóf - Sfântu Gheorghe” cod SMIS 13834, în sumă de 

4.200.000 lei fără TVA. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 139/2016 

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului 

„Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán 

Kristóf - Sfântu Gheorghe”. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcţia 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și 

Direcția Economică. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 149/2016 a fost cominicată celor 

interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 150/2016  

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 29 septembrie 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, văzând Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județea 

Covasna, având în vedere 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 
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modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2016, conform anexelor nr. 1L, 1/1f, 1/3b, 1/4j, 1/6b, 1/7b, 

1/13e, 1/27e, 1/29b, VP
7
, VP2e, VP3b, VP7c și VP8b, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1L la Hotărârea nr. 150/2016 

 

BUGETUL LOCAL pe anul 2016 

- Rectificare - 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 00.01 795,32   795,32  

3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 -561,68   -561,68  

4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 -561,68   -561,68  

33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 -561,68   -561,68  

34 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 -561,68   -561,68  

35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 -561,68   -561,68  

127 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.357,00   1.357,00  

128 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 1.357,00   1.357,00  

129 

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) 

42.02 1.357,00   1.357,00  

154 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1.357,00   1.357,00  

296 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 795,32   795,32  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  795,32   795,32  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  795,32   795,32  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 795,32   795,32  

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 58,00   58,00  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -1,00   -1,00  

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,00   5,00  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -12,00   -12,00  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,00   6,00  

50 Reparatii curente 20.02 45,00   45,00  

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00   6,00  

55 Medicamente 20.04.01 4,00   4,00  

56 Materiale sanitare 20.04.02 2,00   2,00  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6,00   6,00  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 6,00   6,00  

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00   1,00  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1,00   1,00  

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,00   5,00  

91 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 13,00   13,00  

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -17,00   -17,00  

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -45,00   -45,00  

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -45,00   -45,00  

117 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF -561,68   -561,68  

118 
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+51.01.67) 
51.01 -561,68   -561,68  

137 
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu 

cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 -561,68   -561,68  

151 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.344,00   1.344,00  

152 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 1.344,00   1.344,00  

153 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.344,00   1.344,00  

298 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 -50,00   -50,00  

299 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 6,00   6,00  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  6,00   6,00  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  6,00   6,00  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6,00   6,00  

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 6,00   6,00  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 6,00   6,00  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,00   6,00  

301 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 6,00   6,00  

302 Autoritati executive 51.02.01.03 6,00   6,00  

303 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -56,00   -56,00  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  -56,00   -56,00  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  -56,00   -56,00  

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

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 -11,00   -11,00  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6,00   6,00  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 6,00   6,00  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 -17,00   -17,00  

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -17,00   -17,00  

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -45,00   -45,00  

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -45,00   -45,00  

305 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -45,00   -45,00  

309 Alte servicii publice generale 54.02.50 -11,00   -11,00  

322 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 50,00   50,00  

323 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 45,00   45,00  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  45,00   45,00  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  45,00   45,00  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 45,00   45,00  
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 45,00   45,00  

50 Reparatii curente 20.02 45,00   45,00  

325 Aparare nationala 60.02.02 45,00   45,00  

326 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 5,00   5,00  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  5,00   5,00  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  5,00   5,00  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5,00   5,00  

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 5,00   5,00  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,00   5,00  

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,00   5,00  

330 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 5,00   5,00  

333 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 795,32   795,32  

334 Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 -561,68   -561,68  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  -561,68   -561,68  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  -561,68   -561,68  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -561,68   -561,68  

117 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF -561,68   -561,68  

118 
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+51.01.67) 
51.01 -561,68   -561,68  

137 
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu 

cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 -561,68   -561,68  

349 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 -561,68   -561,68  

379 
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) 
68.02 1.357,00   1.357,00  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  1.357,00   1.357,00  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  1.357,00   1.357,00  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.357,00   1.357,00  

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 13,00   13,00  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -7,00   -7,00  

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,00   5,00  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -12,00   -12,00  

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00   6,00  

55 Medicamente 20.04.01 4,00   4,00  

56 Materiale sanitare 20.04.02 2,00   2,00  

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00   1,00  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 13,00   13,00  

91 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 13,00   13,00  

151 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.344,00   1.344,00  

152 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 1.344,00   1.344,00  

153 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.344,00   1.344,00  

382 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 1.357,00   1.357,00  

383 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1.357,00   1.357,00  

477 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01SF 795,32   795,32  

479 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 -561,68   -561,68  

480 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 -561,68   -561,68  

508 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 -561,68   -561,68  

509 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 -561,68   -561,68  

510 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 -561,68   -561,68  

583 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.357,00   1.357,00  

584 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 1.357,00   1.357,00  

585 
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 

la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66) 
42.02 1.357,00   1.357,00  

587 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1.357,00   1.357,00  

618 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02SF 795,32   795,32  

619 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 -50,00   -50,00  

620 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 6,00   6,00  

621 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 6,00   6,00  

622 Din total capitol: 51.02.01.03 6,00   6,00  

623 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -56,00   -56,00  

624 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -45,00   -45,00  

628 Alte servicii publice generale 54.02.50 -11,00   -11,00  

638 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 50,00   50,00  

639 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 45,00   45,00  

641 Aparare nationala 60.02.02 45,00   45,00  

642 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 5,00   5,00  

646 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 5,00   5,00  

649 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 795,32   795,32  

650 Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 -561,68   -561,68  

665 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 -561,68   -561,68  

695 
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) 
68.02 1.357,00   1.357,00  

698 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 1.357,00   1.357,00  

699 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1.357,00   1.357,00  

 

Anexa nr. VP7 la Hotărârea nr. 150/2016 

 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 

pe anul 2016 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 3.496,40   10,40 3.486,00 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 3.496,40   10,40 3.486,00 

8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.496,40   10,40 3.486,00 

20 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 3.496,40   10,40 3.486,00 

21 
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) 
33.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

23 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 10,40   10,40  
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

31 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 2.810,00    2.810,00 

32 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 626,00    626,00 

34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 50,00    50,00 

187 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  3.496,40   10,40 3.486,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  3.496,40   10,40 3.486,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.496,40   10,40 3.486,00 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.098,00    3.098,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 2.426,00    2.426,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 2.640,00    2.640,00 

11 Alte sporuri 10.01.06 -250,00    -250,00 

16 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 86,00    86,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 -50,00    -50,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 672,00    672,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 570,00    570,00 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 80,00    80,00 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 15,00    15,00 

37 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7,00    7,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 398,40   10,40 388,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 29,00   -44,00 73,00 

40 Furnituri de birou 20.01.01 9,50   1,50 8,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00   1,00  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,00   1,00  

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00    65,00 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00   1,00  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -149,50   -49,50 -100,00 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 101,00   1,00 100,00 

50 Reparatii curente 20.02 13,00   13,00  

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 240,00    240,00 

55 Medicamente 20.04.01 -200,00    -200,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 200,00    200,00 

57 Reactivi 20.04.03 240,00    240,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 41,00   31,00 10,00 

60 Uniforme si echipament 20.05.01 9,00   9,00  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 32,00   22,00 10,00 

66 Materiale de laborator 20.09 20,00    20,00 

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 10,40   10,40 0,00 

71 Protectia muncii 20.14 5,00    5,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 40,00    40,00 

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 10,00    10,00 

90 Chirii 20.30.04 30,00    30,00 

201 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

218 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 3.486,00    3.486,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  3.486,00    3.486,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  3.486,00    3.486,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.486,00    3.486,00 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.098,00    3.098,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 2.426,00    2.426,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 2.640,00    2.640,00 

11 Alte sporuri 10.01.06 -250,00    -250,00 

16 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 86,00    86,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 -50,00    -50,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 672,00    672,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 570,00    570,00 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 80,00    80,00 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 15,00    15,00 

37 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7,00    7,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 388,00    388,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 73,00    73,00 

40 Furnituri de birou 20.01.01 8,00    8,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00    65,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -100,00    -100,00 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 100,00    100,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 240,00    240,00 

55 Medicamente 20.04.01 -200,00    -200,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 200,00    200,00 

57 Reactivi 20.04.03 240,00    240,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00    10,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00    10,00 

66 Materiale de laborator 20.09 20,00    20,00 

71 Protectia muncii 20.14 5,00    5,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 40,00    40,00 

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 10,00    10,00 

90 Chirii 20.30.04 30,00    30,00 

220 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 3.486,00    3.486,00 

221 Spitale generale 66.10.06.01 3.486,00    3.486,00 

226 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 10,40   10,40  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  10,40   10,40  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)  10,40   10,40  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,40   10,40  

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 10,40   10,40  

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 10,40   10,40  

228 
Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 10,40   10,40  

229 Muzee 67.10.03.03 10,40   10,40  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,00   1,00  

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00   1,00  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -3,00   -3,00  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1,00   1,00  
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -44,00   -44,00  

40 Furnituri de birou 20.01.01 1,50   1,50  

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00   1,00  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -46,50   -46,50  

50 Reparatii curente 20.02 13,00   13,00  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 31,00   31,00  

60 Uniforme si echipament 20.05.01 9,00   9,00  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 22,00   22,00  

304 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01SF 3.496,40   10,40 3.486,00 

305 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 3.496,40   10,40 3.486,00 

311 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.496,40   10,40 3.486,00 

323 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 3.496,40   10,40 3.486,00 

324 
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) 
33.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

326 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 10,40   10,40  

334 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 2.810,00    2.810,00 

335 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 626,00    626,00 

337 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 50,00    50,00 

370 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

384 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 3.496,40   10,40 3.486,00 

401 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 3.486,00    3.486,00 

403 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 3.486,00    3.486,00 

404 Spitale generale 66.10.06.01 3.486,00    3.486,00 

409 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 10,40   10,40  

411 
Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30) 
67.10.03 10,40   10,40  

412 Muzee 67.10.03.03 10,40   10,40  

 

HOTĂRÂREA Nr. 151/2016 

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2016, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

economice; Rapoartele de avizarea ale Comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; art. 53 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; Contractul de finanțare 

nr. 5609/2016 încheiat între Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe și Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Contractul 

de finanțare nr. 5727/2016 încheiat între Centrul de Cultură al 

Județului Covasna și Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 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 rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016, conform anexelor nr. EXT, 

EXT5a și EXT6,
 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. EXT la Hotărârea nr. 151/2016 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2016 

 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 00.01 8,38   8,38  

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 8,38   8,38  

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 8,38   8,38  

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 8,38   8,38  

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 8,38   8,38  

13 Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila 37.08.06 8,38   8,38  

45 TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 49.08 8,38   8,38  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  8,38   8,38  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)  8,38   8,38  

222 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 8,38   8,38  

223 
A. Transferuri interne 

(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62) 
55.01 8,38   8,38  

225 Programe comunitare 55.01.07 8,38   8,38  

67 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 63.08 8,38   8,38  

91 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 8,38   8,38  

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  8,38   8,38  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)  8,38   8,38  

222 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 8,38   8,38  

223 
A. Transferuri interne 

(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62) 
55.01 8,38   8,38  

225 Programe comunitare 55.01.07 8,38   8,38  

93 Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30) 67.08.03 4,23   4,23  

97 Scoli populare de arta si meserii 67.08.03.05 4,23   4,23  

109 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50 4,15   4,15  
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HOTĂRÂREA Nr. 152/2016 

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, având în 

vedere: Raportul Direcției Economice, precum și Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare, adresa Centrului de Cultură 

al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ nr. 

1123/19.09.2016, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 9828/19.09.2016; 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 160/2015 

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna și Centrul de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 152/2016 

 

STATUL DE FUNCŢII 

al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési 
Központ 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 

Funcţia 

de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Număr de 

posturi 

1 
 

Director grad II S 1 

2 Referent gr. I 
 

S 7 

3 Economist gr. IA 
 

S 1 

4 Referent treapta I 
 

M 1 

5 Referent debutant 
 

M 1 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 

Funcţia 

de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Număr de 

posturi 

6 Consilier gr. III 
 

S 1 

7 Administrator I 
 

M 1 

TOTAL 13 

 

HOTĂRÂREA Nr. 153/2016 

pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: Raportul Direcției 

Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 7 din H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole 

judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 

agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă, referatul Camerei Agricole Județene 

Covasna nr. 137/16.06.2016, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 6731/17.06.2016, fiind 

îndeplinite prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în 

baza art. 91 alin. (3) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 153/2016 

(Anexa nr. 12 la Hotărârea nr. 49/2016) 

 

TARIFE 

pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna 

 

Nr. 

crt. 
Servicii Tarif 

1. 

Servicii: 

- participare la târguri și expoziții 

- popularizarea şi promovarea de produse şi tehnologii prin mijloace mass-media 

(ziare, reviste, radio-tv, etc.); 

200 lei 

100 lei 

Elaborarea şi multiplicarea de materiale informative: 

- pe suport de hârtie 

- pe suport magnetic 

1 leu/pagină 

2 lei pe suport magnetic 
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Convenţii şi protocoale: 

- culegerea de date, completarea și transmiterea chestionarelor RICA, 

- prestări servicii pentru alte instituții al administrației publice centrale și locale: 

- cheltuieli de personal conform grilei de salarizare, 

- cheltuieli de transport 

- diurnă 

 

până la 400 lei/chestionar 

(de la UE prin MADR) 

 

120% 

7,5 litri/100 km 

17 lei 

2. Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau cofinanțare publică 
până la 6% din valoarea 

proiectului 

3. 

Elaborare proiecte de amenajamente pastorale conform H.G. nr. 78/2015 

- pentru suprafeţe de pajişti ≤ 300 ha 

- pentru fiecare ha in plus peste suprafaţa de 300 ha 

 

16 lei/ha 

10 lei/ha 

4. 

Organizarea de cursuri de pregătire profesională: 

- cursuri de calificare: autorizate de CNFPA: 

- cu durata de 360 ore 

- cu durata de 720  ore 

- cursuri de perfecționare 

- cursuri de instruire (cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a certificatului) 

 

 

400 lei/cursant 

550 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

 

Notă: 

1. Modalităţile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală şi Chitanţă Fiscală. 

2. Modalităţi de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Covasna. 

a) Alocarea sumelor pentru derularea acţiunilor de consultanţă agricolă și formare profesională se va face conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţa şi formare profesională destinate agricultorilor; 

b) Cheltuieli curente şi de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;  

c) Cheltuieli de personal, deplasări în ţară şi în străinătate. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 154/2016 

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de 

motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor 

pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, având 

în vedere: Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, precum și Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 18, alin. (4) și (5) din H.G. nr. 

123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare, fiind 

îndeplinite prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor 

pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, se 

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 154/2016 

(Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 49/2016) 

 

TAXE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

1. Taxe speciale pentru servicii de copiat, multiplicat 

- pentru persoane fizice: 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane juridice 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

2. Taxe pentru servicii de fax, scanare 

- pentru persoane fizice: 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane juridice 
1,50 lei/pagină-format A4 

3 lei/pagină-format A3 

3. Taxă pentru căutare în arhivă 

- pentru persoane fizice 6  lei/document 

- pentru persoane juridice 10 lei/document 
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4. Taxe pentru eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva Consiliului Județean Covasna 

- pentru persoane fizice: 
1 lei/pagină- format A4 

2 lei/pagină- format A3 

- pentru persoane juridice 
2 lei/pagină- format A4 

4 lei/pagină- format A3 

5. Taxă specială pentru servicii de 

copiere în baza Legii nr. 544/2001 
0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină 

 

Notă: 

- Plata taxelor se poate face în numerar la sediul Consiliului Județean Covasna, prin mandat poștal, prin decontare bancară în contul 

RO02TREZ25621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, titular Consiliul Județean Covasna, CUI 4201988 și prin intermediul 

altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Documentele se vor elibera după prezentarea dovadei plăţii taxelor. 

- Serviciile de copiere se pot efectua atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic în format electronic, în funcţie de opţiunea 

solicitantului. 

- În cazul serviciului de copiere în format electronic (scanare) documentele se eliberează pe suportul solicitantului (CD, memory stick, 

floppy etc.), sau documentele se pot transmite prin e-mail dacă mărimea acestora nu depăşeşte 1 Mb. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 155/2016 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza 

proiect tehnic - şi a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Construire 

Centru de agrement Comandău P+1E+M” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice - faza proiect tehnic - şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Construire Centru de agrement Comandău P+1E+M”, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii, Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 

„Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 

Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu 

modificările și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei 

tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 16 din 

27.09.2016, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economice - 

faza proiect tehnic - şi a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Construire Centru de 

agrement Comandău P+1E+M”, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

se însărcinează Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 155/2016 a fost comunicată celor 

interesați și poate fi consultată la sediul Consiliului Județen Covasna. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 155/2016 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiție: ,,Construire Centru de agrement - 

Comandău” 

 

1. Valoarea totală a investiției: 4.923.920 + TVA, din care C + M: 

3.764.048 + TVA 

2. Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 156/2016 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și 

retragerea județului Covasna din Asociația „Alutus Regio 

Egyesület” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data 29 septembrie 2016; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 

de renunțare la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația „Alutus Regio Egyesület”, 

având în vedere: Raportul comun al Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și al Direcției 

Economice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, luând în considerare: O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 96/2009 

privind participarea județului Covasna la înființarea Asociației 

„Alutus Regio Egyesület”, ținând cont de prevederile Statutului 

Asociației „Alutus Regio Egyesület”, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind îndeplinite prevederile art. 7 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 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. Începând cu 01 noiembrie 2016, se aprobă 

renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația „Alutus Regio Egyesület”. 

Art.2. La data prevăzută la art. 1, se abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 96/2009 

privind participarea județului Covasna la înființarea Asociației 

„Alutus Regio Egyesület”, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2012 pentru 

aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației „Alutus Regio Egyesület”, precum și orice 

alte dispoziții contrare. 

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

însărcinează Direcția Juridică, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului și Direcţia Economică. 
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Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 157/2016 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și 

retragerea județului Covasna din Asociația „Asociația 

Angustia Egyesület” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data 29 septembrie 2016; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

renunțare la calitatea de membru fondator și retragerea județului 

Covasna din Asociația „Asociația Angustia Egyesület”, având în 

vedere: Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului și al Direcției Economice, 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în 

acest sens, luând în considerare: O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 88/2010 privind 

participarea județului Covasna la înființarea Asociației „Asociația 

Angustia Egyesület”, ținând cont de prevederile Statutului 

Asociației „Asociația Angustia Egyesület”, fiind îndeplinite 

prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 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. Începând cu 01 noiembrie 2016, se aprobă renunțarea 

la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna 

din Asociația „Asociația Angustia Egyesület”. 

Art.2. La data prevăzută la art. 1, se abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 88/2010 

privind participarea județului Covasan la înființarea Asociației 

„Asociația Angustia Egyesület”, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 154/2012 

privind desemnarea reprezentantului Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației „Asociaţia Angustia Egyesület”, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 115/2012 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 

„Asociației Angustia Egyesület”, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 162/2013 

privind desemnarea reprezentantului Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației „Asociaţia Angustia 

Egyesület”, precum și orice alte dispoziții contrare. 

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

însărcinează Direcția Juridică, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului și Direcţia Economică. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 158/2016 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și 

retragerea județului Covasna din Asociația „Grupul de 

Acțiune Locală PROGRESSIO” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 

29 septembrie 2016; analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de renunțare la 

calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, având în 

vedere: Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului și al Direcției Economice, rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, luând în 

considerare: O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 187/2012 privind participarea județului 

Covasna la înființarea Asociației „Grupul de Acțiune Locală 

PROGRESSIO”, ținând cont de prevederile Statutului Asociației 

„Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, fiind îndeplinite 

prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 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. Începând cu 01 noiembrie 2016, se aprobă renunțarea 

la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna 

din Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

Art.2. La data prevăzută la art. 1, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 187/2012 privind participarea 

județului Covasna la înființarea Asociației „Grupul de Acțiune 

Locală PROGRESSIO”, precum și orice alte dispoziții contrare. 

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

însărcinează Direcția Juridică, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului și Direcţia Economică. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 159/2016 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
 

Consiliul județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

achiziționării unor servicii juridice, văzând: Raportul de 

specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest sens, precum şi 

rapoartele comisiilor de specialitate, Nota de constatare a 

neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. CSN 

80525/29.08.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice - Direcția Constatare și Stabilire Nereguli, 

aferente Contractului de finanțare nr. 2175/30.09.2011, înregistrată 

la Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

9681/13.09.2016, Notificarea prealabilă înaintată de S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. nr. 296/22.09.2016, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

9958/22.09.2016, Notificarea prealabilă înaintată de S.C. Brai - 

Cata S.R.L. Brăila nr. 3420/21.09.2016, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9897/21.09.2016, 

Notificarea prealabilă înaintată de S.C. Tega S.A. Sfântu 

Gheorghe nr. 24584/19.09.2016, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9850/20.09.2016, 

având în vedere prevederile art. I, alin. (2), lit. „b” din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 

de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările 

și completările ulterioare, în baza art. 91, alin. (1), lit. „f” şi în 
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temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice în 

vederea formulării în numele UAT Județul Covasna a contestației 

împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare nr. CSN 80525/29.08.2016 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Direcția 

Constatare și Stabilire Nereguli, precum și pentru asistență juridică 

și reprezentarea intereselor acestuia în fața instanțelor de judecată 

la toate gradele de jurisdicție, după caz, până la obținerea unei 

hotărâri judecătorești definitive în această cauză. 

Art.2. (1)  Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice în 

vederea apărării intereselor UAT Județul Covasna în cazul 

formulării eventualelor contestații la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor împotriva rezultatului procedurii de 

atribuire a contractului „Delegarea prin concesionare a gestiunii 

Serviciului Public de salubritate pentru managementul și operarea 

facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor - 

Boroșneu Mare și Stație de transfer - Târgu Secuiesc, județul 

Covasna” înaintate de S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., 

S.C. Brai - Cata S.R.L. Brăila și S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe, 

precum și pentru asistență juridică și reprezentarea intereselor 

UAT Județul Covasna în fața instanțelor de judecată la toate 

gradele de jurisdicție, dacă este cazul, până la obținerea unei 

hotărâri judecătorești definitive în această cauză.  

(2) Contractele de asistență juridică pentru cauzele arătate 

în alineatul precedent vor fi încheiate doar după data 

înregistrării contestației/contestațiilor. 

Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean 

Covasna pentru selectarea prestatorului de servicii juridice, în 

condițiile legii și semnarea contractelor în acest sens. 

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

însărcinează președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 160/2016 

privind denunțarea unilaterală a Contractului de credit de 

investiții nr. RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 

încheiat cu CEC BANK SA 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind denunțarea 

unilaterală a Contractului de credit de investiții nr. 

RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 încheiat cu CEC 

BANK SA, având în vedere: Raportul comun al Direcției 

Economice și al Direcției Juridice, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, precum și Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate; Contractului de credit de investiții nr. 

RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 încheiat cu CEC 

BANK SA, adresa Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de 

Autorizarea Împrumuturilor Locale nr. 545687/25.08.2016, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 9418/05.09.2016, art. 2195 din Codul Civil, 

republicată, cu modificările ulterioare; 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 denunțarea unilaterală a Contractului de 

credit de investiții nr. RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 

încheiat cu CEC BANK SA, începând cu data de 01 octombrie 

2016. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, Direcţia Economică și Direcția Juridică, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 161/2016 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Grüman Róbert-Csongor, privind aprobarea atribuirii unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, văzând Raportul de specialitate al Direcției 

Urbanism și Administrativ, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 4 lit. „h” și art. 35 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de adresele S.C. TRANS-INTEX S.R.L. nr. 496, 497 și 514/20.09.2016, înregistrate la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9864, 9863 și 9862/20.09.2016, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, pe perioada 01.10.2016 – 30.09.2019, termenul de valabilitate a contractului încheiat în acest sens, după cum urmează: 
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Operator de transport rutier Traseu Nr. înm. autovehicul 

S.C. TRANS-INTEX S.R.L. 

TÂRGU SECUIESC-SÂNZIENI-POIAN-BELANI-VALEA 

SCURTĂ-ESTELNIC 

CV-12-MWS 

CV-20-MWS 

TÂRGU SECUIESC-TINOASA-LUNGA-LEMNIA-MERENI-

LUTOASA-ESTELNIC 

CV-19-MWS 

CV-21-MWS 

TÂRGU SECUIESC-SÂNZIENI-ESTELNIC CV-08-MWS 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice, transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 162/2016 

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 137/2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

completare a art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

137/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, văzând 

Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002; Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 103/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, cu 

modificările ulterioare; ținând cont de Hotărârea nr. 3/2016 a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, transmisă prin 

adresa nr. 70/22.09.2016, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr.  9966/22.09.2016, 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. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 137/2016 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, se 

completează, după cum urmează: 

1. La litera a) după punctul 5. se introduce un nou punct, 

punctul 6., cu următorul cuprins: 

„6. György Alfons-Gheorghe, inspector șef al Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna.” 

2. La litera c) după punctul 4. se introduce un nou punct, 

punctul 5., cu următorul cuprins: 

„5. Nichifor Adrian-Gheorghe, inspector șef al Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Gheorghe Doja.” 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 163/2016 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, văzând 

Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002; Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 137/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; ținând cont de 

Hotărârea nr. 2/2016 a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna, transmisă prin adresa nr. 70/22.09.2016, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

9966/22.09.2016, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 

octombrie 2016. 

(2) Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 103/2015 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna, cu modificările ulterioare, precum și orice alte 

dispoziții contrare. 

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

însărcinează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului 

și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 



 15 

Anexă la Hotărârea nr. 163/2016 

 

REGULAMENTUL 

de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna 

 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și 

funcționează pe lângă Consiliul Județean Covasna, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament, a cărui 

activitate se desfășoară în interesul comunității, în scopul sporirii eficienței serviciului polițienesc în județul Covasna. 

(2) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este alcătuită din șeful inspectoratului județean de poliție, reprezentantul Corpului 

Național al Polițiștilor - Consiliul teritorial, subprefectul județului, 6 consilieri desemnați de consiliul județean, 3 reprezentanți ai comunității, 

desemnați de președintele consiliului județean, șeful inspectoratului județean de jandarmi, șeful inspectoratului pentru situații de urgență 

județean, șeful poliției locale din municipiu. 

Art. 2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna asigură, prin activitatea sa, reprezentarea intereselor comunității în scopul 

asigurării unui climat de siguranță și securitate publică, având următoarele atribuții: 

a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea 

intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică; 

b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie; 

c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi; 

d) organizează consultări cu membri comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a 

ordinii publice; 

e) prezintă semestrial informări în şedinţele Consiliului Județean, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 

comunităţii; 

f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii. 

Art. 3. Prin prezentul regulament, întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, se stabilește modul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna, numită în continuare A.T.O.P. Covasna. 

Art. 4. Consiliul Județean Covasna asigură, potrivit competențelor sale, condițiile materiale, financiare, spațiul și logistica necesară 

funcționării A.T.O.P. Covasna prin alocarea de fonduri proprii în vederea asigurării funcționării acesteia. 

Art. 5. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna funcționează în sediul Consiliului Județean Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Libertății nr. 4. 

Art. 6. A.T.O.P. Covasna este membru cu drept deplin al A.N.A.T.O.P. România, organ superior al A.T.O.P. la nivel național. 

CAPITOLUL II 

CONSTITUIREA ȘI ÎNCETAREA MANDATULUI MEMBRILOR. 

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE A.T.O.P. COVASNA 

 

Secțiunea 1-a  

Constituirea și încetarea mandatului membrilor A.T.O.P. Covasna 

 

Art. 7. Constituirea A.T.O.P. Covasna se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 – art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. 

Art. 8. Desemnarea nominală a membrilor A.T.O.P. Covasna se validează prin hotărârea Consiliului Județean Covasna, pe o perioadă de 4 

ani. 

Art. 9. Mandatul membrilor A.T.O.P. Covasna este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliul județean, urmând ca după 

alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

Art. 10. (1) Calitatea de membru al A.T.O.P. Covasna se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat 

desemnarea sa, iar pentru reprezentanții comunității, în situația în care își schimbă domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare 

a revocării lor. 

(2) Membrii A.T.O.P. Covasna, care și-au pierdut această calitate în condițiile prevăzute la alin. 1, sau ca urmare a decesului ori a altor 

motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile conferite de aceasta, vor fi înlocuiți cu alte persoane, desemnate 

conform art. 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, și validate în prima ședință în plen a Consiliului Județean Covasna. 

 

Secțiunea a 2-a 

Alegerea președintelui și vicepreședintelui A.T.O.P. Covasna 

 

Art. 11. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este condusă de un președinte și un vicepreședinte. 

Art. 12. (1) Președintele și vicepreședintele A.T.O.P. Covasna sunt aleși cu votul majoritar din rândul consilierilor Consiliului Județean 

Covasna, în cadrul ședinței de constituire a acestei autorități, pe o perioadă de 4 ani. 

(2) În situația în care președintele A.T.O.P. Covasna își pierde calitatea de consilier județean sau se află în imposibilitatea îndeplinirii 

atribuțiilor acestei funcții, se alege, cu votul majoritar al membrilor A.T.O.P. Covasna, din rândul consilierilor județeni, un nou președinte pe 

durata mandatului autorității. 

(3) Prevederile alin. (2) se aplică corespunzător și în cazul vicepreședintelui A.T.O.P. Covasna. 

 

Secțiunea a 3-a 

Organizarea și funcționarea A.T.O.P. Covasna 

 

Art. 13. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de 

prezentul regulament, A.T.O.P. Covasna își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru. 

Art. 14. Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea scrisă a 

președintelui sau la solicitarea scrisă a cel puțin 4 membri, adresată președintelui A.T.O.P. Covasna. 
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Art. 15. În situația în care președintele A.T.O.P. Covasna se află în imposibilitatea de a convoca ședințele autorității, convocarea se va 

efectua de către vicepreședintele A.T.O.P. Covasna. 

Art. 16. (1) Convocarea A.T.O.P. Covasna se face prin intermediul secretariatului executiv, cu 5 zile înaintea ședințelor ordinare și cu cel 

mult 3 zile înaintea celor extraordinare. 

(2) Invitația la ședință cuprinde: data, locul, ora desfășurării ședinței, precum și ordinea de zi a acesteia. 

Art. 17. Ordinea de zi a ședinței se supune aprobării plenului A.T.O.P. Covasna și se consemnează în procesul verbal. 

Art. 18. Membrii A.T.O.P. Covasna sunt obligați să participe la lucrările autorității și să își înregistreze prezența în tabelul corespunzător, 

pus la dispoziția membrilor de către secretarul executiv și prezentat ulterior la Compartimentul resurse umane al Consiliului Județean Covasna. 

Art. 19. (1) Ședințele A.T.O.P. Covasna sunt conduse de președinte sau de vicepreședinte, iar în lipsa lor, de către o persoană desemnată în 

condițiile prevăzute la art. 22 lit. i) din prezentul regulament. 

(2) Ședințele A.T.O.P. Covasna nu sunt publice, cu excepția cazurilor în care membrii decid, cu majoritate simplă, ca ședința să se desfășoare 

cu ușile deschise. 

Art. 20. (1) În conformitate cu practica A.N.A.T.O.P. România, persoanele care au fost membri A.T.O.P. Covasna pe durata a trei mandate 

consecutive devin de drept membrii de onoare ai autorităţii şi participă la ședințele A.T.O.P. Covasna în calitate de invitați cu rol consultativ, 

având în vedere experienţa acumulată. 

(2) La ședințele A.T.O.P. Covasna, la invitația președintelui, pot participa cu statut de invitat fără drept de vot următoarele persoane: 

prefectul județului Covasna, președintele Consiliului Județean Covasna, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ai altor 

autorități ale administrației publice locale sau centrale de specialitate. 

(3) La ședințele A.T.O.P. Covasna pot fi invitaţi ori de câte ori este nevoie procurorul-șef al județului sau locțiitorul acestuia şi, de la caz la 

caz, pot fi invitați procurorii locali și directorii poliției locale din județ (alții decât cel din municipiul reședință de județ). 

(4) Persoanele nominalizate la alineatele (1) - (3) pot lua cuvântul în legătură cu problemele supuse dezbaterii la solicitarea membrilor 

A.T.O.P. Covasna. 

Art. 21. (1) În exercitarea atribuțiilor sale, A.T.O.P. Covasna emite hotărâri cu caracter de recomandare. 

(2) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel puțin 9 membri, și se consemnează în procesul-verbal. 

(3) Hotărârile adoptate pot fi aduse la cunoștința publică cu acordul majorității membrilor A.T.O.P. Covasna prezenți la ședința respectivă. 

(4) Hotărârile adoptate, precum și actele emise de A.T.O.P. Covasna vor purta antetul acesteia și vor fi semnate de președintele A.T.O.P. 

Covasna. În cazul în care președintele lipsește, acestea vor fi semnate de vicepreședinte. 

(5) Corespondența generală și documente diverse emise de A.T.O.P. Covasna vor fi semnate atât de președinte cât și de secretarul executiv al 

autorității. 

(6) A.T.O.P. Covasna are o ștampilă inscripționată “Consiliul Județean Covasna - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna”. 

 

Secțiunea a 4-a 

Atribuțiile principale ale A.T.O.P. Covasna 

 

Art. 22. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna are următoarele atribuții principale: 

a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea 

intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică; 

b) monitorizează activitățile poliției, sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea poliției locale și naționale; 

c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei 

și a ordinii publice; 

e) prezintă informări în ședințele Consiliului Județean Covasna asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității; 

f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă 

publicității; 

g) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică; 

h) elaborează și supune spre aprobare consiliului județean propriul regulament de organizare și funcționare; 

i) desemnează, cu votul majorității simple, persoana din rândul membrilor săi care, în caz de indisponibilitate temporară a președintelui și a 

vicepreședintelui A.T.O.P. Covasna, să exercite atribuțiile acestora. 

Art. 23. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna nu are competențe în problemele operative ale poliției. 

 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUȚIILE CONDUCERII ȘI ALE COMISIILOR DE LUCRU  

ALE A.T.O.P. COVASNA  

 

Secțiunea 1-a 

Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui A.T.O.P. Covasna 

 

Art. 24. Președintele reprezintă A.T.O.P. Covasna, având următoarele atribuții:  

a)coordonează și conduce activitatea A.T.O.P. Covasna; 

b) convoacă și conduce ședințele plenului A.T.O.P. Covasna; 

c)stabilește ordinea de zi a ședințelor plenului; 

d) întocmește și supune spre aprobare plenului A.T.O.P. Covasna regulamentul de organizare și funcționare al acestei autorități și ulterior îl 

supune spre aprobare Consiliului Județean Covasna; 

e)coordonează activitatea comisiilor de lucru; 

f) coordonează activitatea secretariatului executiv; 

g) propune numărul de persoane încadrate pe funcții la secretariatul executiv A.T.O.P. Covasna; 

h) realizează relația cu Consiliul Județean Covasna, astfel: 

1. prezintă informări asupra eficienței serviciului polițienesc; 

2. coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției care va fi prezentat în ședința Consiliului Județean Covasna; 

3. coordonează elaborarea Planului strategic anual care va fi prezentat în ședința Consiliului Județean Covasna; 

i) asigură relația cu presa. 
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Art. 25. (1) Vicepreședintele A.T.O.P. Covasna este înlocuitorul de drept al președintelui A.T.O.P. Covasna pentru exercitarea atribuțiilor 

acestuia, în caz de absență. 

(2) Exercitarea atribuțiilor se face în numele președintelui A.T.O.P. Covasna. 

 

Secțiunea a 2-a 

Comisiile de lucru și atribuțiile acestora 

 

Art. 26. (1) Componența nominală a comisiilor de lucru se stabilește în ședința de constituire a A.T.O.P. Covasna. 

(2) Modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de lucru se efectuează la propunerea plenului A.T.O.P. Covasna, de către 

Consiliul Județean Covasna. 

Art. 27. (1) Comisiile de lucru se întrunesc lunar. 

(2) Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin 

care se angajează A.T.O.P. Covasna în relațiile cu terții, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobarea plenului acestuia, care se pronunță 

în acest sens. 

Art. 28. Comisiile de lucru sunt următoarele: 

a) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții; 

b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali;  

c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului.  

Art. 29. (1) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții este compusă din 6 membri, după cum urmează: 2 consilieri, inclusiv 

președintele autorității, un reprezentant al comunității, șeful inspectoratului de poliție județean, șeful inspectoratului pentru situații de urgență 

județean și șeful poliției locale. 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții: 

a. organizează consultări cu membrii comunității locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și 

ordinii publice și, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție; 

b. monitorizează activitatea poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de 

înlăturarea a acestora; 

c. face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului; 

d. la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor 

aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, eliberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de 

subzistență, etc. ) recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfășurate; 

e. întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității; 

f. identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc. 

Art. 30. (1) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali este compusă din 4 membri, după cum 

urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunității și subprefectul 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții: 

a. participă la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, 

având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică; 

b. urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță prezentând periodic informări în acest sens în plenul A.T.O.P. Covasna; 

c. recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică; 

d. atât la solicitare, cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliție și, în raport cu constatările, formulează cereri sau 

recomandări ordonatorilor de credite pentru finanțare; 

e. elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice; 

f. elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi prezentat în ședința Consiliului Județean Covasna, ulterior fiind publicat pe 

site-ul acestui consiliu. 

Art. 31. (1) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului este compusă din 5 membri, după cum 

urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunității, șeful inspectoratului județean de jandarmi și reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor. 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții: 

a. primește sesizările referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor 

legală de către unitățile de poliție, organizând în acest sens audiențe; 

b. monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activități cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, 

pentru a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice și sportive, administratori ai localurilor de 

alimentație publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc.); 

c. ia măsuri de antrenare a populației în activitatea de asigurare a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei; 

d. recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcarea legii. 

Art. 32. (1) Componența nominală a comisiilor prevăzute la art. 28 lit. a) - c) se stabilește în ședința de constituire a A.T.O.P. Covasna, iar 

plenul Consiliului Județean Covasna ia act de aceasta. 

(2) În situația în care un membru al comisiilor de lucru își pierde calitatea de membru al A.T.O.P. Covasna acesta va fi înlocuit cu noul 

membru validat al autorității. 

 

CAPITOLUL IV 

ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC ANUAL 

 

Art. 33. Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației 

operative la nivelul județului, se întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 

unitățile de poliție și indicatorii de performanțe minimali. 

Art. 34. Planul va fi analizat în consiliul de conducere al inspectoratului județean de poliție, prezentându-se autorității un raport asupra 

resurselor materiale și umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum și cu privire la modalitățile practice preconizate pentru 

realizarea indicatorilor de performanță minimali. 

Art. 35. Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului A.T.O.P. Covasna și va fi prezentat în prima ședință a Consiliului 

Județean Covasna, un extras al acestuia fiind dat publicității pe site-ul Consiliului Judetean Covasna. 

Art. 36. Planul strategic anual va avea următoarele capitole: 

a) obiectivele naționale prioritare, identificate în programul de guvernare și în planul de activități al Ministrului Afacerilor Interne și al 

Poliției Române; 
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b) obiectivele și prioritățile de interes local; 

c) indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;  

d) bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare. 

 

CAPITOLUL V 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR A.T.O.P. COVASNA 

 

Art. 37. (1) Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii A.T.O.P. Covasna au dreptul la o indemnizație de ședință stabilită de 

Consiliul Județean Covasna. 

(2) Cuantumul indemnizației se stabilește în procent de 10% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Covasna pentru lunile în 

care se țin numai ședințele comisiilor de lucru. 

(3) Cuantumul indemnizației se stabilește în procent de 15% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Covasna, pentru lunile în 

care se țin atât ședințe ale comisiilor de lucru cât și ședințe în plenul A.T.O.P. Covasna. 

(4) Indemnizația se acordă proporțional cu numărul ședințelor la care participă membrii A.T.O.P. Covasna. 

(5) Plata indemnizației se va efectua în luna următoare celei în care s-a ținut şedinţa, pe baza tabelului nominal privind prezența membrilor 

A.T.O.P. Covasna la ședință și banii vor fi virați pe contul pus la dispoziția Consiliului Județean Covasna, de beneficiar. 

(6) Cheltuielile de transport ale membrilor A.T.O.P. Covasna, care se deplasează la ședința A.T.O.P. din alte localități, vor fi decontate de 

către Consiliul Județean Covasna. 

Art. 38. Prin activitatea desfășurată în plen și în comisii se înțelege participarea efectivă la ședințele A.T.O.P. Covasna, la dezbateri, la 

deliberări și la votarea hotărârilor cu caracter de recomandare și a altor acte, precum și la elaborarea acestora. 

Art. 39. Consiliul Județean Covasna poate hotărî diminuarea sau majorarea cuantumului indemnizației de ședință, în concordanță cu 

posibilitățile financiare. 

Art. 40. Membrii A.T.O.P. Covasna au dreptul să fie informați de situația ordinii publice din județ. 

Art. 41. (1) Membrii A.T.O.P. Covasna sunt obligați să participe la ședințele prevăzute la art. 14 din prezentul regulament. 

(2) Un membru A.T.O.P. Covasna poate lipsi de la ședințele plenului sau comisiei de lucru din care face parte doar dacă are motive 

întemeiate, anunțând președintele A.T.O.P. prin secretariatul executiv. 

(3) Absențele din motive întemeiate sunt: probleme de serviciu, concedii de odihnă sau de boală care necesită spitalizarea sau imobilizarea la pat, 

deplasări în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în 

familie sau alte situații similare. 

(4) În cazul în care un membru al A.T.O.P. Covasna lipsește nemotivat de la 3 ședințe într-un an calendaristic, plenul A.T.O.P. Covasna 

poate propune președintelui Consiliului Județean Covasna revocarea calității de membru al A.T.O.P. Covasna. 

Art. 42. Membrii A.T.O.P. Covasna au obligația să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor 

generale. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 43. (1) În vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent A.T.O.P. Covasna are un secretariat executiv format dintr-un 

funcționar public încadrat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

(2) Secretariatul executiv îndeplinește următoarele atribuții:  

a)asigură primirea și  transmiterea corespondenței în general, și a petițiilor și sesizărilor cetățenilor; 

b) asigură pregătirea ședințelor A.T.O.P. și se îngrijește de buna desfășurare a acestora; 

c)asigură publicitatea planului strategic anual; 

c)întocmește procesele-verbale ale ședințelor A.T.O.P. Covasna; 

d) asigură legătura dintre A.T.O.P. Covasna și consiliile locale din județ, colaborând cu acestea în vederea realizării atribuțiilor A.T.O.P.; 

d) ține evidența prezenței la ședințe a membrilor A.T.O.P.; 

e)îndeplinește alte atribuții ce îi revin din actele normative sau dispuse de președintele A.T.O.P. în aplicarea acestora. 

Art. 44. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se va efectua numai cu aprobarea prealabilă a plenului A.T.O.P. 

Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 164/2016 

privind încetarea calității de reprezentant al Județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al doamnei 

Harkó Emőke Mária și desemnarea unui nou reprezentant 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 29 septembrie 2016; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind încetarea 

calității de reprezentant al Județului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe al doamnei Harkó Emőke Mária și desemnarea 

unui nou reprezentant, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum 

și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, având în vedere: 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; 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și complerările ulterioare; 

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. 

Gheorghe, ținând cont de adresa doamnei Harkó Emőke Mária, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 9879/20.09.2016, luând în considerare rezultatul 

votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului 

județului Covasna Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, în baza art. 91 alin. 

(1) lit. „f”, art. 92 și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Ia act de încetarea calității de reprezentant al Județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al doamnei Harkó 

Emőke Mária, ca urmare a demisionării din această calitate. 

Art.2. Se desemnează dl. Fazakas András-Levente, consilier 

județean, ca reprezentant al Județului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe. 



 19 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de 

abrogă 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. Gheorghe. 

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

însărcinează persoana desemnată la art. 2. din prezenta hotărâre. 
 

Comuna Bodoc, la 29 septembrie 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2016 

 

Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă prezentăm 

raportul activităţii pe semestrul I al anului 2016, ( perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016), al Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Petiţii din 

cadrul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului a Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, 

urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi 

reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi 

înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

În acest semestru s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul II al anului trecut. 

Din cele 14 petiţii înregistrate în semestru I al anului 2016: 

 O petiţie a fost anonimă; 

 Un număr de 7 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost trimise autorităţilor 

sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarii fiind înştiinţat despre acest lucru. 

Petiţiile ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. 

Problemele prezentate în petiţie erau: 

 informații în legătură cu reabilitarea podului de la Aita Mare; 

 solicitare cu privire la suplimentarea numărului claselor dintr-un liceu; 

 reclamație cu privire la activitatea fabricii Holzindustrie de la Reci; 

 solicitare sprijin la publicare unei cărți; 

 informații cu privire la structura organizațională a Consiliului Județean Covasna; 

 informații cu privire la criteriile de stabilire a prețului grâului; 

 atrage atenția cu privire la folosirea indicatoarelor bilingve anti fumat; 

 solicită alocația zilnică de hrană; 

 solicită publicarea anumitor informații se site-ul instituției; 

 reclamație cu privire la comportamentul angajaților dintr-o primărie; 

 reclamație cu privire la starea drumurilor comunale; 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul petiţiilor şi cererilor depuse la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a 

insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean funcţionar public, care va duce la 

schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, fiind un pas major în 

consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 

 

Întocmit, 

Consilier 

KOVÁCS Angela 

 

Director executiv 

SZTAKICS István Attila 
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