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22

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul
pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33,
alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 273/2006, în vederea
elaborării proiectelor de buget pe anul 2017 și a
estimărilor pentru anii 2018-2020

4

22

a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi
költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-ának területiközigazgatási egységek közötti elosztásáról, a
2006/273-as számú Törvény 33. szakasz (3) bekezdése
„b” betűje előírásainak megfelelően, a 2017-es évre
szóló költségvetés tervezetek kidolgozására és a 20182020-as időszakra szóló becslésekről

4

23

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 3/2017 cu privire la aprobarea
programului provizoriu de investiții a secțiunii de
dezvoltare pe anul 2017

5

23

a 2017-es év fejlesztési rész ideiglenes beruházási
listájának jóváhagyására vonatkozó 2017/3-as
számú Kovászna Megye Tanácsa Határozatának
módosítására

5

24

privind aprobarea achiziționării unor servicii
juridice

6

24

egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának a
jóváhagyására

6

25

privind aprobarea Contractului-model - care va fi
încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul Covasna prin
consiliile locale care participă la finanţarea:
costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat
sau aflat la asistent maternal profesionist; costului
anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o
persoană vârstnică instituționalizată, care provin
din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi
se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna

7

25

egy Szerződés-modell jóváhagyására, mely Kovászna
Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye között, a
Kovászna
Megyei
Szociális
Ellátási
és
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Kovászna
megyében lévő olyan területi közigazgatási egységek
között lesz megkötve, melyek a helyi tanácsaikon
keresztül részt vesznek: az intézményesített vagy
hivatásos nevelőszülőnél lévő gyermek/fiatal éves
költségeinek a finanszírozásában; az intézményesített
fogyatékossággal rendelkező személy éves költségeinek a finanszírozásában, valamint az intézményesített
idős személy éves költségeinek a finanszírozásában, aki
az adott közigazgatási területről származik és a
Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság adatbázisában szerepel

7

26

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale, respectiv a cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei
de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pe anii
2018-2020

9

26

a hozzáadott értékadóból a megyei és községi
utakra elkülönített összegek elosztásáról, valamint
a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a
hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os
összegek és a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os
hányadok
20%-ának
területi-közigazgatási
egységek közötti elosztásáról a 2017-es évre és a
2018-2020-as időszakra szóló becslésekről

9
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privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Covasna care să reprezinte interesele
județului Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Covasna

12

27

Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek a
kinevezéséről, akik Kovászna megye érdekeit
képviselik a Kovászna Megyei Út és Híd Rt.
Részvényesei Közgyűlésében

12

28

privind aprobarea completării Master Planului
revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din
judeţul Covasna

12

28

a Kovászna megyei víz- és csatornarendszer
Mestertervének kiegészítésére

12

29

privind aprobarea încheierii unui Contract de mandat
cu reprezentantul județului Covasna în Adunarea
Generală a Acționarilor Societății Gospodărie
Comunală S.A. Sf. Gheorghe precum și acordarea
unui mandat special acestuia

12

29

egy megbízatási szerződés megkötésének a
jóváhagyására Kovászna megye képviselőjével a
sepsiszentgyörgyi Közművek Társaság Részvényesei
Közgyűlésében, valamint egy speciális felhatalmazás
megadására a képviselő részére

12

30

privind trecerea din domeniul privat al județului
Covasna în domeniul public al acestuia al unei
suprafețe de teren aflate în administrarea
Consiliului Județean Covasna

13

30

Kovászna Megye Tanácsa kezelésében és
Kovászna
Megye
magánvagyonában
levő
területnek Kovászna Megye közvagyonába való
áthelyezésére

13

31

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek
Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea
Turismului în județul Covasna

13

31

az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a
Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való
beolvadás általi egyesülése jóváhagyására

13

32

privind constatarea pierderii calității de membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a
domnului Stoenescu Silviu-Dan, respectiv validarea
desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu MariusDaniel
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32

a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti
Hatóság tagja, Stoenescu Silviu-Dan úr, tagsági
minősége elvesztésének a megállapítására és egy új
tag, Ivașcu Marius-Daniel úr, kinevezésének az
érvényesítésére

15
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pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi
a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150 limita judeţul Braşov–Dobârlău–
Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”

16

33

a „103B megyei út korszerűsítése 17+750 – 33+150
km Brassó megyehatár – Dobolló – Bikfalva – Uzon
(DN11) – Kilyén (DN12) út modernizálása” című
beruházás tehnikai-gazdasági dokumentációjának
jóváhagyásáról szóló 2014/111-es számú határozat 2es számú mellékletének módosítására

16

34

privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenţii actualizate şi a noilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 112, de la km 10+100
până la km 18+500 (lim. Judeţ Braşov - lim. UAT
Sfântu Gheorghe)”

16
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a „DJ 112-es megyei út 10+100 km-től 18+500 km-ig
terjedő szakasza (Brassó megye határa –
Sepsiszentgyörgy közigazgatási-területi egység határa)
korszerűsítése” beruházás beavatkozási munkálatok
véleményezési dokumentációja szakaszának frissített
műszaki-gazdasági dokumentációja és az új műszakigazdasági mutatók jóváhagyására

16
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pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550,
Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–
Boroşneu Mare–DN 13E, judeţul Covasna”

17

35

Kovászna Megye Tanácsa 2014/112-es számú, a
„121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550
km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó –
Nagyborosnyó – 13E országút, Kovászna megye”
beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési
dokumentációjának és a műszaki-gazdasági
mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozata
2-es számú mellékletének a módosítására

17

36

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea
normativului de dotare cu autoturisme şi consumul
lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna
şi instituţiile publice de interes judeţean

17

36

Megye Tanácsa és a megyei érdekeltségű
közintézmények gépjármű és havi üzemanyag
kvótájának jóváhagyásáról szóló 2016/60-as számú
határozat 2-es számú mellékletének módosítására

17

37

privind trecerea din domeniul public al județului
Covasna în domeniul privat al acestuia a unui pod
metalic, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
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egy Kovászna Megye közvagyonában levő vas híd
áthelyezésére Kovászna Megye magánvagyonába,
annak üzemen kívül helyezése és lebontása érdekében

18

38

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor
de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici
pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și
construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131
și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea
Aita Mare, județul Covasna”

18

38

„A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta
patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása
és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei
utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés
elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei
útról”
beruházás
beavatkozási
munkálatai
véleményezési dokumentációjának és a műszakigazdasági mutatóinak a jóváhagyására

18
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pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016 privind
asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru
investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău
– Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ
121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura BuzăuluiValea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”
și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500"
limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu
Gheorghe”
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azoknak a költségvetési kategóriák finanszírozásának
a biztosítására, melyek nem finanszírozódnak az
Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül, az
állami költségvetésből, a „103B megyei út
korszerűsítése 17+750 – 33+150 km, Brassó megye
határa – Dobolló – Bikfalva – Uzon (11 országút) –
Kilyén (12 országút)”, a „121A megyei út
korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló –
Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó - 13E
országút, Kovászna megye” és a „112 megyei út
korszerűsítése 10+100 – 18+500 km, Brassó megye
határa – Sepsiszentgyörgy területi-közigazgatási
egység határa” beruházásokra vonatkozó 2016/44-es
számú határozat módosítására és kiegészítésére
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pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 35/2015 privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza
Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A Leţ - Moacşa km 22+550 km 28+460, DN 13E - DN11”
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a „121A megyei út Lécfalva - Maksa 22+550 km –
28+460 km, 13E – 11-es országút korszerűsítése”
beruházásnak
a
beavatkozási
munkálatai
engedélyezési dokumentációjának és a műszakigazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló
2015/35-ös számú határozat 2-es számú
mellékletének módosítására
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privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în
cursul anului 2016, precum şi a programului cadru de
acţiuni pe anul 2017 în acest domeniu
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Kovászna Megye Tanácsának 2016. évi
külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének,
valamint a 2017. évre szóló keretprogramjának
jóváhagyására vonatkozóan
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privind aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport public declarat câștigător
în urma atribuirii electronice din data de
20.02.2017

25
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egy útvonalengedély odaítélésének engedélyezése,
a 2017.02.20-i elektronikus liciten nyertesnek
nyilvánított szállító cég részére

25
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pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea
staţiilor pentru transport public în vederea
întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de
atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna

25
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A Kovászna Megye Tanácsa által kibocsájtott
odaítélési határozat alapján a feladatfüzetek
összeállításához szükséges közszállítási buszmegállók
jóváhagyására vonatkozó Kovászna Megye Tanácsa
2013/202-es számú határozata mellékletének a
módosítására

25

44

privind actualizarea traseelor şi a Programului de
transport public de persoane prin servicii regulate
în trafic județean valabil în perioada 01.01.201430.06.2019
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a 2014.01.01-2019.06.30 periódusra érvényes
rendszeres
járatokra
vonatkozó
megyei
személyszállítási
program
és
útvonalak
aktualizálásának engedélyezése
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RAPORT asupra aplicării Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în
anul 2016
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Kovászna Megye Tanácsának 2016-os évi
beszámolója a döntéshozatali átláthatóságáról szóló
2003/52-es számú törvény alkalmazásáról
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RAPORTUL ANUAL asupra eficienței activității
desfășurate, în anul 2016, de structurile însărcinate
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Éves Jelentés a Kovászna megyében működő azon
szervezetek
által
folytatott
tevékenységek
hatékonyságáról akik a biztonságos és közbiztonsági
légkör megteremtésével voltak megbízva a 2016-os
évben
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3

HOTĂRÂREA Nr. 22/2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi
din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate
cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. „b” din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul
2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară
din 17 februarie 2017, analizând Expunerea de motive al
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în
conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2017
și a estimărilor pentru anii 2018-2020, având în vedere: Raportul
de specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Covasna, art. 33 și 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Decizia
Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice BrașovAdministrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna nr.
3/27.01.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 802/30.01.2017; în baza art. 91 alin. (1)
litera „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțarea
cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2017
și a estimărilor pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțarea
cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul
2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sfântu Gheorghe, la 17 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 22/2017
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2017 şi
a estimărilor pentru anii 2018-2020
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

4

Unitatea administrativ-teritorială
AITA MARE
BĂŢANI
BELIN
BODOC
BOROŞNEU MARE
BRATEŞ
BRĂDUŢ
BREŢCU
CĂTĂLINA
CERNAT
CHICHIŞ
DOBÂRLĂU
GHELINŢA
GHIDFALĂU
HĂGHIG
ILIENI
LEMNIA
MALNAŞ
MOACŞA
OJDULA
OZUN
POIAN
RECI
SÂNZIENI
TURIA
VALEA CRIŞULUI
VÂLCELE
VÂRGHIS
ZAGON
ZĂBALA
COMANDĂU
BARCANI
SITA BUZĂULUI
VALEA MARE
MERENI
ARCUŞ
BIXAD

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
99
56
56
58
200
114
114
117
174
99
99
102
125
71
71
73
174
99
99
102
99
56
56
58
200
114
114
117
174
99
99
102
174
99
99
102
200
114
114
117
99
56
56
58
125
71
71
73
200
114
114
117
125
71
71
73
125
71
71
73
151
86
86
88
99
56
56
58
99
56
56
58
99
56
56
58
174
99
99
102
200
114
114
117
99
56
56
58
125
71
71
73
200
114
114
117
174
99
99
102
125
71
71
73
200
114
114
117
99
56
56
58
224
127
128
130
200
114
114
117
99
56
56
58
200
114
114
117
200
114
114
117
99
56
56
58
151
86
86
88
99
56
56
58
99
56
56
58

Nr.
crt.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Unitatea administrativ-teritorială
DALNIC
MICFALĂU
ESTELNIC
Total comune
SFÂNTU GHEORGHE
TÂRGU SECUIESC
COVASNA
BARAOLT
INTORSURA BUZĂULUI
Total judeţ

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
99
56
56
58
99
56
56
58
111
63
63
64
5.817
3.306
3.307
3.402
710
398
407
404
648
368
374
371
507
288
290
295
151
86
86
88
151
86
86
88
7.984
4.532
4.550
4.648

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 22/2017
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2017 şi a
estimărilor pentru anii 2018-2020
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Unitatea administrativ-teritorială
AITA MARE
BĂŢANI
BELIN
BODOC
BOROŞNEU MARE
BRATEŞ
BRĂDUŢ
BREŢCU
CĂTĂLINA
CERNAT
CHICHIŞ
DOBÂRLĂU
GHELINŢA
GHIDFALĂU
HĂGHIG
ILIENI
LEMNIA
MALNAŞ
MOACŞA
OJDULA
OZUN
POIAN
RECI
SÂNZIENI
TURIA
VALEA CRIŞULUI
VÂLCELE
VÂRGHIS
ZAGON
ZĂBALA
COMANDĂU
BARCANI
SITA BUZĂULUI
VALEA MARE
MERENI
ARCUŞ
BIXAD
DALNIC
MICFALĂU
ESTELNIC
Total comune
SFÂNTU GHEORGHE
TÂRGU SECUIESC
COVASNA
BARAOLT
ÎNTORSURA BUZĂULUI
Total judeţ

HOTĂRÂREA Nr. 23/2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna
nr. 3/2017 cu privire la aprobarea programului provizoriu de
investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2017
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 17 februarie 2017, analizând
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
123
74
78
82
244
146
154
163
215
128
136
143
153
91
97
102
215
128
136
143
123
74
78
82
244
146
154
163
215
128
136
143
215
128
136
143
244
146
154
163
123
74
78
82
153
91
97
102
244
146
154
163
153
91
97
102
153
91
97
102
183
109
115
122
123
74
78
82
123
74
78
82
123
74
78
82
215
128
136
143
244
146
154
163
123
74
78
82
153
91
97
102
244
146
154
163
215
128
136
143
153
91
97
102
244
146
154
163
123
74
78
82
276
165
174
184
244
146
154
163
123
74
78
82
244
146
154
163
244
146
154
163
123
74
78
82
183
109
115
122
123
74
78
82
123
74
78
82
123
74
78
82
123
74
78
82
136
81
86
91
7.148
4.274
4.520
4.767
860
511
539
579
797
476
503
532
622
372
393
415
183
109
115
122
183
109
115
122
9.793
5.851
6.185
6.537

Covasna nr. 3/2017 cu privire la aprobarea programului
provizoriu de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2017,
având în vedere: Raportul Direcţiei economice; Rapoartele de
avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Covasna, art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
5

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Sfântu Gheorghe, la 17 februarie 2017.

HOTĂRĂŞTE:

TAMÁS Sándor
Preşedinte

Articol unic. Anexa INV1 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 3/2017 cu privire la aprobarea programului provizoriu
de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 se modifică și
se înlocuiește cu anexa INV1_1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. INV1_1 la Hotărârea nr. 23/2017
(Anexa nr. INV1 la Hotărârea nr. 3/2017)

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PROVIZORIU
pe grupe de investiții și surse de finanțare - Județul Covasna
CA-credit de angajament
CB-credit bugetar
-leiProgram provizoriu
2017 - inițial
BUGET LOCAL
TOTAL, titlul 71
din care:
A
Lucrari in continuare
B
Lucrari noi
C
Alte cheltuieli de investitii
Capitolul 51.02
A
Lucrari in continuare
1

Reamenajare și refuncţionalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter

B

Lucrari noi
Racordare și alimentare cu energie electrică a clădirii mofetei din localitatea
Malnaș Băi (proiectare și execuție)
Alte cheltuieli de investitii
d)Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

1
C
1

Elaborare PUZ str. Kós Károly nr.4

2

Elaborare SF, studii, taxe,avize la Scoala Gimnaziala Speciala Mun Sfantu
Gheorghe

3

Elaborare DALI, studii, taxe,avize la Castelul Miko-Olteni

4

Documentatie Centrul de vizitare al ariei protejate Muntii Bodoc-Baraolt

A

Capitolul 54.02
Alte cheltuieli de investitii
b)Dotari independente
Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a
traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna"
Capitolul 84.02
Lucrari in continuare

1

Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km. 7+366, județul Covasna – Aita Mare

2

Modernizare DJ 112 km 10+100-18+500, Lim. Județ Brașov – Sfântu Gheorghe

C

Alte cheltuieli de investitii
b)Dotari independente

1

Stâlp retractabil parcare Mihai Viteazul

C
1

CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CB

CA
CB
CB

3

Amenajare rigolă pe DJ 121A comuna Ghidfalău

4

Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita” (DALI+PT+DDE+avize) Tronson DJ 131 de la intersectia cu DJ 122 până la limita județ Harghita

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa
extraordinară din data 17 februarie 2017, 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

4.288.920,00
3.273.000,00
10.000,00
1.005.920,00
3.425.800,00
3.000.000,00
2.975.696,30
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
415.800,00
350.000,00
8.000,00
8.000,00
100.000,00
100.000,00
162.000,00
162.000,00

4.288.920,00
-215.000,00
5.000,00
210.000,00
-40.000,00
-215.000,00
-215.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
170.000,00
170.000,00

50.000,00
50.000,00

120.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
65.800,00
65.800,00
0,00

40.000,00
40.000,00

65.800,00
40.000,00
40.000,00

863.120,00
273.000,00
243.000,00

243.000,00

30.000,00
590.120,00
2.850,00

30.000,00
590.120,00
2.850,00

2.850,00
587.270,00

2.850,00
587.270,00

CA
CB
CA

52.000,00
32.000,00

52.000,00
32.000,00

CB

300.000,00

300.000,00

CA
CB
CA
CB

50.000,00
98.008,73
185.270,00

50.000,00
98.008,73
185.270,00

CA
CB

40.000,00
40.000,00

3.058.000,00
15.000,00
1.215.920,00
3.385.800,00
2.785.000,00
2.975.696,30
2.785.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
585.800,00
520.000,00
8.000,00
8.000,00
150.000,00
150.000,00
162.000,00
162.000,00
120.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
65.800,00

40.000,00
40.000,00
863.120,00
273.000,00

CA
CB
CA
CB

d)Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
Pod peste pârâul Aita pe DJ 131 la km 9+951, Aita Mare, judeţul Covasna
Expertiză și/sauDALI + PT + DDE
Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin
Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson (Covasna de la DN 12 prin
Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș (DALI, PT, DDE)

HOTĂRÂREA Nr. 24/2017
privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice

6

CA
CB

Reparatii acoperiș sediu Consiliul Judetean Covasna

1

2

CA
CB

Amenajare clădire Galerie de Artă din municipiul Sfântu Gheorghe (servicii de
proiectare, taxe, avize și acorduri)
e)Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5

1

CB

Influențe

Program provizoriu
2017 - actualizat

Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest sens, precum și
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, Contestația înaintată de S.C.
Brai - Cata S.R.L. Brăila nr. 604/15.02.2017 Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1327/15.02.2017, 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 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 de
consultanță, asistență și redactare acte și de reprezentare în
vederea apărării intereselor UAT Județul Covasna în fața
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor în cazul
Contestației formulate de către S.C. Brai - Cata S.R.L. Brăila
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”,
precum și în fața instanței de judecată, dacă va fi cazul, până la
obținerea unei hotărâri judecătorești definitive în această cauză.
Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean
Covasna pentru selectarea prestatorului de servicii juridice, în
condițiile legii și semnarea contractelor în acest sens.
Art.3. 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.
Sfântu Gheorghe, la 17 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 25/2017
privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat
între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ-teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la
finanţarea: costului anual pentru un copil/tânăr
instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist;
costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o
persoană vârstnică instituționalizată, care provin din
unitatea administrativ-teritorială respectivă şi se află în
evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 17 februarie 2017, analizând
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna
prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile
administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile
locale care participă la finanţarea: costului anual pentru un
copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal
profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană
vârstnică, care provin din unitatea administrativ - teritorială
respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, având în vedere:

Raportul comun al Direcției Economice și al Direcţiei Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele
de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Covasna, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,
cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 268/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare, H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către
susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidențiale, H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de
întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele
rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a
nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru
persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora,
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 20/2017 privind
stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor
adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la
susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
pe anul 2017, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a”,
pct. 2 şi în temeiul art 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modelul Contractului pe baza căreia vor fi
încheiate între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale convenţii pentru
participarea acestora la finanţarea: costului anual pentru un
copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal
profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană
vârstnică, care provin din unitatea administrativ-teritorială
respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei care
face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Nivelul contribuţiei datorate de consiliile locale ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
din
care
provine
copilul/tânărul instituţionalizat sau aflat la asistent maternal
profesionist, persoana cu dizabilitate instituționalizată,
respectiv persoana vârstnică care beneficiază de protecţie este
stabilit în Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 20/2017.
Art.3. Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean
Covasna va asigura încheierea contractului cu fiecare unitate
administrativ-teritorială din județul Covasna, urmărirea
încasării acestei contribuţii la finanţarea activităţilor de
îngrijire şi protecţie a copilului/tânărului instituţionalizat sau
7

aflat la asistent maternal profesionist, persoana cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv persoana vârstnică care se află în
evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, conform legii.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia economică în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 17 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 25/2017

CONTRACT Nr. _______/2017
ÎNTRE JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI COVASNA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI __________________
1.Părţile contractante:
1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008 tel-fax: 0267/351228
Cod fiscal 4201988, Cont trezorerie RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, reprezentat prin Tamás Sándor –
preşedinte şi Veres János – director executiv, în calitate de beneficiar,
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 8/A, jud. Covasna, reprezentat de Vass
Maria în calitate de director general, cont nr. RO46TREZ24A680600200109 deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe
şi
3. Comuna ___________prin Consiliul local al comunei ______________ reprezentat prin dl. ___________ în calitate de primar, cont nr.
__________________ deschis la Trezoreria orașului __________, au convenit la încheierea prezentei convenţii în următoarele condiţii:
Art.1. Definirea scopului Contractului
1.1. În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţul Covasna prin Consiliului Judeţean
Covasna, s-a hotărât încheierea Contractului referitoare la alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru o persoană cu
dizabilitate instituţionalizată din judeţ, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare,
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,
- H. G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate
de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire
a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
susţinătorii acestora,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 20/2017 privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și
a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2017,
Art.2. Obiectul Contractului
2.1. Contractul are ca obiect finanțarea:
- activităţii de asistență socială a persoanelor cu handicap internate în centrele de îngrijire și asistență socială, respectiv în centrele de reabilitare, recuperare
din judeţul Covasna și din alte județe, din partea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin persoanele cu dizabilitate instituționalizate.
- activităţii de protecţie a copilului/tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Covasna, din partea autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin copiii instituţionalizaţi;
- activităţii de asistență socială a persoanelor vârstnice internate în centrele de îngrijire și asistență socială din judeţul Covasna, din partea autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin persoanele cu dizabilitate instituționalizate.
2.2.Cuantumul contribuţiei datorate de comunităţile locale din care provine persoana cu dizabilitate instituţionalizată se prezintă astfel:
Categoria beneficiarului
Copil /tânăr protejat în sistem
(beneficiar al unei măsuri speciale
de protecţie)

Tipul serviciului
Rezidenţial/
Asistență maternală
Centre de zi
Centre de reabilitare
Rezidenţial (CIA)
Rezidenţial (CITO)

Persoană cu dizabilitate

Rezidențial
(acordat în afara
județului Covasna)
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Obligaţia de plată

Contribuţie/persoană/
lună

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului

190 lei

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
a) Beneficiarul serviciului social (CIA; CITO) dacă realizează
venituri proprii,
*din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de
întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare *din suma
rămasă se deduce 30%, dar nu mai puţin de 300 lei, care se lasă
la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale,
b) Susținătorul legal în diferite cote procentuale conf. art 4 din
Metodologia stabilire a nivelului contribuţiei lunare de
întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre
rezidenţiale, aprobată prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.
1887/2016, dacă realizează venituri pe membru de familie mai
mari de 1051 lei/lună.
a) Beneficiarul serviciului sau susținătorii legali, dacă
realizează venituri proprii în condițiile menționate la rubrica
precedentă,
b) Consiliile locale de la locul de proveniență al beneficiarului,
în situația în care beneficiarul sau susținătorul legal nu
realizează venituri sau participația acestora nu atinge pragul de
900 lei (inclusiv diferența de până la 900 lei).

100 lei
130 lei
280 lei
230 lei

900 lei

900 lei

Categoria beneficiarului

Rezidenţial
Persoană vârstnică

Obligaţia de plată

Contribuţie/persoană/
lună

a) În principal aparţine beneficiarului (fără a depăşi 60% din
veniturile acestuia) în concurs cu susţinătorul legal dacă realizează
venituri pe membru de familie mai mare decât 782 lei/lună,
b) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii
contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată,
c) Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului,
în cuantum de 50%, atât în situația în care acesta din urmă nu
are venituri şi nici susţinători legali, cât și pentru diferența de
până la 1.923 în cazul în care contribuția beneficiarului
respectiv a susținătorilor legali nu atinge acest prag, urmând ca
diferența de până la 100% să fie suportată de către Consiliul
Județean Covasna.

1.923 lei

Tipul serviciului

Cămin pentru persoane
vârstnice Hăghig

Art.3. Durata Contractului
3.1. Contractul este valabil pe anul 2017 cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Art.4. Participarea consiliului local la finanțare
4.1. Consiliul local al comunei ____________________ pentru realizarea obiectului prezentei contract participă la finanţarea costului anual pentru copii/tineri
instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști/persoane cu dizabilităţi/persoane vârstnice instituţionalizate, cu suma arătată la pct. 2.2, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 20/2017, pentru numărul de asistați în sistem, care provin din unitatea administrativ-teritorială ____________ şi se află
în evidenţa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii.
Situaţia numărului de asistați care beneficiază de protecţie se va comunica lunar la Consiliul local al comunei ________ de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, până la data de 05 a fiecărei luni în care urmează a se face plata.
Art.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor
5.1. Pe baza comunicării Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna privind situația numărului de asistați care beneficiază de
protecție, Consiliul Județean Covasna până la data de 10 a fiecărei luni va emite factură în acest sens Consiliului local al comunei __________. În cazul în care
Consiliul local al comunei ________ figurează în evidențele contabile cu datorii aferente anilor precedenți, acestea vor fi facturate odată cu prima factură.
5.2. Consiliul local al comunei _________ se obligă să vireze, până la data de 30 a fiecărei luni, în contul Consiliului Judeţean Covasna
RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, contribuţia lunară pentru persoanele cu dizabilitate instituționalizate aflate în
evidenţa Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii. Sumele virate vor fi urmărite prin Direcţia economică în
calitate de compartiment de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Covasna.
5.3. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să încaseze, gestioneze şi utilizeze exclusiv pentru activitatea de asistență socială sumele provenite de la autorităţile
administraţiei publice din unităţile administrativ teritoriale de unde provin persoanele instituţionalizate sau aflaţi la a.m.p.
5.4. Neplata contribuţiei lunare în termenul stabilit atrage plata de majorări de întârziere pentru contribuţia lunară neplătită, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, cu privire la stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
Art.6. Încetarea şi modificarea Contractului.
6.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor .
Denunţarea unilaterală a convenţiei este interzisă.
6.2. Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislaţiei române, cu acordul părţilor, prin act adiţional.
6.3.În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate la termenele fixate, este considerată de drept pusă în întârziere, urmând a răspunde
conform reglementărilor Codului civil în materie.
Art.7. Răspunderea contractuală
7.1.Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea necorespunzătoare a vreuneia din clauzele contractului, partea vinovată se obligă să plătească
daune în cuantum de 0,1% din suma datorată/zi de întârziere.
Art.8. Reglementarea litigiilor
8.1. Orice litigiu sau neînţelegere apărute în legătură cu executarea sau interpretarea prezentei convenții va fi soluţionată pe cale amiabilă.
8.2. Dreptul aplicabil este dreptul român.
Art.9. Dispoziţii finale
9.1.Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna
Preşedinte
Tamás Sándor

Comuna __________ prin Consiliul local al comunei _________
Primar
______________

Direcţia Economică
Veres János,

Contabil

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna
Director General,
Vass Mária

HOTĂRÂREA Nr. 26/2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din
sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și
estimările pe anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei

de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens; Legea
bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017; Decizia Direcției
Generale Regională a Finanțelor Publice Brașov-Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Covasna nr. 5/23.02.2017,
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean
Covasna sub nr. 1824/23.02.2017; în baza art. 91 alin. (1) litera „f”
şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
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valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2017 și estimările pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și
estimările pe anii 2018-2020, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020,
conform anexei nr. 3.
Art.4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 26/2017

SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Unitatea administrativ-teritorială
AITA MARE
BĂŢANI
BELIN
BODOC
BOROŞNEU MARE
BRATEŞ
BRĂDUŢ
BREŢCU
CĂTĂLINA
CERNAT
CHICHIŞ
DOBÂRLĂU
GHELINŢA
GHIDFALĂU
HĂGHIG
ILIENI
LEMNIA
MALNAŞ
MOACŞA
OJDULA
OZUN
POIAN
RECI
SÂNZIENI
TURIA
VALEA CRIŞULUI
VÂLCELE
VÂRGHIS
ZAGON
ZĂBALA
COMANDĂU
BARCANI
SITA BUZĂULUI
VALEA MARE
MERENI
ARCUŞ
BIXAD
DALNIC
MICFALĂU
ESTELNIC
Total comune
SFÂNTU GHEORGHE
TÂRGU SECUIESC
COVASNA
BARAOLT
INTORSURA BUZĂULUI
Total judeţ

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
68
69
69
71
112
114
114
117
90
91
92
94
68
69
69
71
45
46
46
47
224
228
229
233
112
114
114
117
90
91
92
94
90
91
92
94
112
114
114
117
45
46
46
47
45
46
46
47
112
114
114
117
68
69
69
71
68
69
69
71
67
68
68
70
45
46
46
47
90
91
92
94
67
68
68
70
90
91
92
94
112
114
114
117
45
46
46
47
67
68
68
70
112
114
114
117
90
91
92
94
90
91
92
94
112
114
114
117
45
46
46
47
112
114
114
117
67
68
68
70
224
228
229
233
90
91
92
94
112
114
114
117
45
46
46
47
67
68
68
70
67
68
68
70
67
68
68
70
65
66
66
68
67
68
68
70
45
46
46
47
3.409
3.464
3.474
3.559
357
364
370
372
313
318
319
320
201
204
205
210
67
68
68
70
112
114
114
117
4.459
4.532
4.550
4.648

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 26/2017
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020
- mii lei Nr.
crt.
1.
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Unitatea administrativ-teritorială
AITA MARE

Sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
83
94
106
118

Nr.
crt.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Unitatea administrativ-teritorială
BĂŢANI
BELIN
BODOC
BOROŞNEU MARE
BRATEŞ
BRĂDUŢ
BREŢCU
CĂTĂLINA
CERNAT
CHICHIŞ
DOBÂRLĂU
GHELINŢA
GHIDFALĂU
HĂGHIG
ILIENI
LEMNIA
MALNAŞ
MOACŞA
OJDULA
OZUN
POIAN
RECI
SÂNZIENI
TURIA
VALEA CRIŞULUI
VÂLCELE
VÂRGHIS
ZAGON
ZĂBALA
COMANDĂU
BARCANI
SITA BUZĂULUI
VALEA MARE
MERENI
ARCUŞ
BIXAD
DALNIC
MICFALĂU
ESTELNIC
Total comune
SFÂNTU GHEORGHE
TÂRGU SECUIESC
COVASNA
BARAOLT
ÎNTORSURA BUZĂULUI
Total judeţ

Sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
139
157
177
197
111
126
141
157
83
94
106
118
56
63
71
79
277
314
353
393
139
157
177
197
111
126
141
157
111
126
141
157
139
157
177
197
56
63
71
79
56
63
71
79
139
157
177
197
83
94
106
118
83
94
106
118
84
95
107
119
56
63
71
79
111
126
141
157
84
95
107
119
111
126
141
157
139
157
177
197
56
63
71
79
84
95
107
119
139
157
177
197
111
126
141
157
111
126
141
157
139
157
177
197
56
63
71
79
139
157
177
197
84
95
107
119
277
314
353
393
111
126
141
157
139
157
177
197
56
63
71
79
84
95
107
119
84
95
107
119
84
95
107
119
80
91
102
114
84
95
107
119
56
63
71
79
4.225
4.780
5.377
5.985
443
505
570
638
388
439
494
551
250
283
318
355
84
95
107
119
139
157
177
197
5.529
6.259
7.043
7.845

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 26/2017
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020
- mii lei Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Unitatea administrativ-teritorială

BODOC
CATALINA
CHICHIŞ
DOBÂRLĂU
ILIENI
OZUN
POIAN
SÂNZIENI
ZAGON
ZĂBALA
COMANDĂU
BARCANI
MERENI
ESTELNIC
Total comune
COVASNA
BARAOLT
JUDEȚUL COVASNA
Total judeţ

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale
Estimări
Anul 2017
2018
2019
2020
500
100
500
50
100
200
50
100
250
100
50
50
300
50
2.400
300
350
6.568
9.814
10.904
10.904
9.618
9.814
10.904
10.904
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HOTĂRÂREA Nr. 27/2017
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Covasna care să reprezinte interesele județului Covasna în
Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri
SA Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Covasna care să reprezinte
interesele județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor
a SC Drumuri și Poduri SA Covasna; având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică și
Dezvoltarea Teritoriului, Avizele comisiilor de specialitate; Actul
Constitutiv al S.C. „Drumuri și Poduri S.A.” Covasna aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind
înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna prin
reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu
modificările şi completările ulterioare, văzând rezultatul votului
secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele
județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a SC
„Drumuri și Poduri” SA Covasna; luând în considerare prevederile
art. 3 pct. 2 lit. „a”, respectiv art. 64’3 din OUG nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.
31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, văzând prevederile art. 2009 și urm. ale
Codului Civil, în baza art. 91 alin. (2) lit. ,,d” şi 92 şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRÂREA Nr. 28/2017
privind aprobarea completării Master Planului revizuit
pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința ordinară la data
de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
completării Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă
uzată din judeţul Covasna, văzând Raportul Direcției Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum și
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, întocmite în acest sens, având în vedere
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2015 privind
aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă
uzată din județul Covasna; ținând cont de: adresa Primăriei
Comunei Boroșneu Mare nr. 620/23.02.2017, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1814/23.02.2017; adresa Primăriei Comunei Dobârlău nr.
2488/23.02.2017, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 1802/23.02.2017; în baza art.
91 alin.(3) lit. „d” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Se aprobă completarea Master Planului
revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Covasna, în sensul realizării unor surse alternative de captare a
apei, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean
Covasna care să reprezinte interesele județului Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Drumuri și Poduri”
S.A. Covasna pe bază de mandat, următorii consilieri județeni:
- Bodó Lajos, consilier județean,
- Pethő Istvan, consilier județean.
Art.2. (1) Mandatul arătat la art. 1 este cu titlu gratuit și
este valabil până la data de 31. decembrie 2020, sau până la
revocare.
(2) Mandatul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, prin
acordul părților, în condițiile stipulate în contractul de mandat.
Art.3. (1) Se aprobă modelul contractului de mandat, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna pentru semnarea contractelor de mandat arătate la
alin. (1) cu persoanele arătate la art. 1.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea nr. 17/2013 privind desemnarea a trei reprezentanți ai
Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor
a S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Covasna.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
persoanele nominalizate în art. 1. şi S.C. „Drumuri și Poduri”
S.A. Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 27/2017 a fost comunicată celor interesați.
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TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 28/2017 au fost comunicate celor
interesați, și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 29/2017
privind aprobarea încheierii unui Contract de mandat cu
reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sf.
Gheorghe precum și acordarea unui mandat special acestuia
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
încheierii unui Contract de mandat cu reprezentantul județului
Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății
Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe precum și acordarea
unui mandat special acestuia, având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 222/2016 privind încetarea
calității de reprezentant al Județului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A.
Sfântu Gheorghe al domnului Fazakas András-Levente și
desemnarea unui nou reprezentant, Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. „d” din O.G. nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ținând cont de
adresa Operatorului Regional Gospodărie Comunală S.A nr.
1129/31.01.2017, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 1088/06.02.2017; în baza art.
91 alin. (2) lit. „d” şi în temeiul prevederilor art. 97 alineatul (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului
județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății
Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe conform proiectului
prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Covasna pentru semnarea contractului de mandat.
Art.2. Se mandatează domnul Mocsáry-Gondos Zoltán,
reprezentantul Județului Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe, să voteze în numele și pe seama județului Covasna
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2017, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Anexele nr .1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Covasna și domnul Mocsáry-Gondos Zoltán, reprezentantul
Județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor
Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 29/2017 au fost comunicate celor
interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 30/2017
privind trecerea din domeniul privat al județului Covasna
în domeniul public al acestuia al unei suprafețe de teren
aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasnaprivind trecerea
din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al
acestuia al unei suprafețe de teren aflate în administrarea
Consiliului Județean Covasna, având în vedere raportul
Direcţei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, ţinând cont de: prevederile art. 863 lit. „e” din
Codul civil; Cartea funciară nr. 33449 Sfântu Gheorghe, nr.
cadastral 33449; luând în considerare: Decizia Directorului
Camerei de Conturi a județului Covasna nr. 31/13.08.2014,
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean
Covasna sub nr. 7907/19.08.2014; Raportul privind modul de
aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.
31/13.08.2014, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 13298/15.12.2016;
Decizia Directorului Camerei de Conturi a județului Covasna
nr. 31/2/01.02.2017, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 1035/03.02.2017;
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 72/2013 privind
aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a
imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Stadionului
nr. 1, judeţul Covasna; în baza art. 91 alin. (1) lit. „c” şi art. 97

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă trecerea imobilului-teren înscris în Cf. nr.
33449 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 33449, în suprafață de
3000 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului
nr. 1, județul Covasna din domeniul privat al județului Covasna
în domeniul public al acestuia,ca bun prevăzut la Cap. II. pct. 2
din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al județului, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,
se completează în mod corespunzător.
Art.3. Se va solicita OCPI Covasna, prin grija Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului,
înscrierea în Cartea Funciară a transferului imobilului.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Economică şi Direcţia Juridică,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 31/2017
privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti
Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului
în județul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data 28 februarie 2017; analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, 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. 124/2007 privind asocierea județului
Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înființării
„ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN
JUDEȚUL COVASNA”; Hotărârea Consiliului Județean Covasna
nr. 68/2012 privind aprobarea participării județului Covasna, în
calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; Statutul Asociației pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cu modificările și
completările ulterioare; Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás; 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. (1) Se aprobă fuziunea prin absorbția Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti
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Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna, conform Proiectului de fuziune, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Procedurile legale necesare fuziunii vor fi începute de
îndată, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2. (1) Județul Covasna va plăti cotizația stabilită în
condițiile legii către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Aquasic Közösségek Közti Társulás și Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna până la data
înregistrării operațiunii de fuziune în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Sf. Gheorghe.
(2) După data înregistrării, județul Covasna va plăti
cotizația numai către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului
în județul Covasna, rezultată în urma fuziunii.
Art.3. Se mandatează domnul Fazakas András-Levente,

reprezentantul județului Covasna în Consiliul de Administrație
al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna
și în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás să voteze
conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează persoana mandatată în art. 3.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 31/2017

PROIECT DE FUZIUNE
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 10, județul Covasna;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, județul Covasna;
În urma Hotărârii Consiliului de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna nr. ___/_____ și Hotărârii Consiliului de
Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás nr. ____/_____, prin care s-a hotărât fuziunea celor două asociații
prin absorbție, ambele asociații au elaborat prezentul proiect de fuziune, în următoarele condiții:
I. FUNDAMENTAREA FUZIUNII
Având în vedere ca cele două asociații au mai multe scopuri comune concretizate în promovarea turismului și obiectele de activitate ale acestora fiind pe
deplin compatibile, fuziunea prin absorbție a celor două asociații este motivată de următoarele:
- Eficientizarea actului de decizie managerial, datorită experienţei profesionale şi manageriale care există în asociațiile implicate în fuziune și optimizarea
realizării obiectivelor de activitate prin uniformizarea politicilor și metodelor de realizare a acestora și eliminarea unor costuri operative redundante cu implicații
directe asupra scopului propus.
- Îmbunătăţirea politicii de turism pentru asociațiile implicate în fuziune.
- O mai bună utilizare a facilităţilor şi forţei de muncă existente.
- Eliminarea paralelismelelor din cadrul structurilor administrative ale asociațiilor implicate în fuziune va conduce la reducerea costurilor administrative.
- Unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare, care va conduce la creșterea surselor proprii de finanțare a proiectelor, programelor ce
se vor realiza atât pentru creșterea calității serviciilor turistice din județ, cât și pentru încurajarea bunelor practici și a competenței în domeniu.
Cele două asociații, odată cu acordul de fuzionare consideră că vor putea asigura o politică de marketing și managerială unitară pentru derularea activităților
care intră în obiectul lor de activitate, folosirea optimă a resurselor materiale și umane de care dispun, reducerea prețului de cost.
II. CONSECINȚELE FUZIUNII
1. Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna are calitatea de absorbant și își va păstra personalitatea juridică.
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás îşi va înceta existenţa şi personalitatea juridică și se dizolvă fără lichidare,
urmând a fi radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
3. Sediul social al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna: municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, județul Covasna.
4. Membrii:
a) Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna,
b) Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.
2, județul Covasna,
c) Orașul Covasna, prin Consiliul Local al Orașului Covasna, cu sediul în orașul Covasna, str. Piliske nr. 1, județul Covasna,
d) Comuna Belin, prin Consiliul Local al Comunei Belin, cu sediul în comuna Belin str. Principală nr. 390, județul Covasna,
e) Comuna Bodoc, prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, cu sediul în comuna Bodoc str. Principală nr. 65, județul Covasna,
f) Comuna Catalina, prin Consiliul Local al Comunei Catalina, cu sediul în comuna Catalina str. Gării nr. 413, județul Covasna,
g) Comuna Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș, cu sediul în comuna Malnaș str. Principală nr. 30, județul Covasna,
h) Comuna Vâlcele, prin Consiliul Local al Comunei Vâlcele, cu sediul în comuna Vâlcele str. Bodului nr. 463, județul Covasna.
5. De efectele fuziunii, precum şi de drepturile și obligațiile conferite de statutul asociației absorbante, vor beneficia, la data de referinţă a fuziunii, cei care au
calitatea de membru.
Pentru membrii asociației absorbite, care nu votează în favoarea hotărârii de fuziune a Consiliului de Adminstrație, se acordă dreptul de retragere din asociație.
6. Organele de conducere:
După realizarea fuziunii, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna își va păstra organele de conducere şi de control: Consiliul de
Administraţie, Consiliul director şi Cenzorul.
7. Patrimoniul asociației absorbate:
Ca urmare a fuziunii, se efectuează transmiterea universală a patrimoniului asociației absorbate către asociația absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile pe
care acestea le au în starea la care se află la data fuziunii, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi
din cadrul societăţilor.
8. La data fuziunii toate cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care asociația absorbită este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale a
acestora de către asociația absorbantă. De asemenea, de la data fuziunii, toate contractele în curs de derulare de către asociația absorbită, sunt considerate de drept,
precum şi din punct de vedere contabil, ca aparţinând asociației absorbante.
9. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaţilor asociației absorbite vor fi transferate integral asociației absorbante, în
temeiul art. 173 din Codul Muncii. După realizarea fuziunii, contractele individuale de muncă ale angajaţilor asociației absorbite vor fi preluate de asociația
absorbantă prin acordul părților.
10. Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás care îşi încetează existenţa.
11. Cotizația membrilor:
Articolul 7 alineatul (3) litera b) din Actul constitutiv și articolul 38 alineatul (1) litera b) din Statutul asociației absorbante se modifică și va avea următorul
cuprins:
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„b) Cotizația anuală a membrilor Asociației se stabilește și se poate modifica prin hotărârea Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de buget, și este
valabilă după aprobarea acestuia în ședințele consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre.”
La articolul 7 alineatul (3), litera l) din Actul constitutiv și la articolul 38 alineatul (1), litera l) din Statutul asociației absorbante se abrogă.
12. Obiectul de activitate al asociației absorbante se completează după cum urmează:
i) La articolul 6 alineatul (2) din Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, după litera k) se introduc literele l)-v) cu
următorul cuprins:
„l) exploatarea și întreținerea obiectivelor realizate prin Proiectul ”Drumul apelor minerale – A borvizek útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 –
Coeziune Economică și Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaș și Vâlcele și a Bazei de tratament Hătuica din comuna Cătălina;
m) promovarea cercetării științifice în domeniul balneologiei;
n) cunoașterea factorilor naturali terapeutici;
o) cunoașterea și valorificarea calităților și proprietăților apei;
p) colaborarea cu institutele de învățământ superior medical și din domenii înrudite în vederea formării și perfecționării unor specialiști cu pregătire
profesională;
q) elaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țară și din străinătate în scopul promovării diferitelor forme de turism;
r) implicarea tinerilor în activități de promovare a potențialului turistic;
s) derularea de programe de educație nonformală adresate tinerilor;
t) derularea de programe de educație ecologică;
u) pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară;
v) elaborarea și transmiterea, celor cu drept de inițiativă legislativă, a unor proiecte de acte normative și a unor proiecte de modificare și completare a
legislației existente în domeniul turismului.”
ii) La La articolul 6 alineatul (2) din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, după litera k) se introduc literele l)-v) cu următorul
cuprins:
„l) exploatarea și întreținerea obiectivelor realizate prin Proiectul ”Drumul apelor minerale – A borvizek útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 –
Coeziune Economică și Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaș și Vâlcele și a Bazei de tratament Hătuica din comuna Cătălina;
m) promovarea cercetării științifice în domeniul balneologiei;
n) cunoașterea factorilor naturali terapeutici;
o) cunoașterea și valorificarea calităților și proprietăților apei;
p) colaborarea cu institutele de învățământ superior medical și din domenii înrudite în vederea formării și perfecționării unor specialiști cu pregătire
profesională;
q) elaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țară și din străinătate în scopul promovării diferitelor forme de turism;
r) implicarea tinerilor în activități de promovare a potențialului turistic;
s) derularea de programe de educație nonformală adresate tinerilor;
t) derularea de programe de educație ecologică;
u) pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară;
v) elaborarea și transmiterea, celor cu drept de inițiativă legislativă, a unor proiecte de acte normative și a unor proiecte de modificare și completare a
legislației existente în domeniul turismului.”
13. Celelalte prevederi ale actului constitutiv și ale statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna rămân în întregime neschimbate,
valabile.
14. Efectele fuziunii se vor produce la data înregistrării la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe a hotărârilor
consiliilor de administrație ai asociațiilor.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul PROIECT de FUZIUNE astăzi _____________.
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 32/2017
privind constatarea pierderii calității de membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a
domnului Stoenescu Silviu-Dan, respectiv validarea
desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
constatare a pierderii calității de membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Covasna a domnului Stoenescu Silviu-Dan,
respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu MariusDaniel, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului, precum şi
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna; în conformitate cu prevederile:
Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
787/2002; Regulamentului de organizare și funcționare al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016; Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/2016 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Covasna; ținând cont de adresa F.N. din 16.02.2016 a
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1518/16.02.2017; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás

97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se constată pierderea calităţii de membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului
Stoenescu Silviu-Dan, ca urmare a încetării calității de
inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,
care a determinat desemnarea sa.
Art.2. Se validează desemnarea, ca membru în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna, a domnului Ivașcu
Marius-Daniel, șef al Inspectoratului de Poliție Județean
Covasna.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/2016 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Covasna se va modifica în mod
coresunzător.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Secretariatul A.T.O.P. din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi
persoanele prevăzute la art. 1 şi 2.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
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HOTĂRÂREA Nr. 33/2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150 limita judeţul
Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150 limita
judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN)
12”, văzând Raportul de specialitate al Serviciului de administrare
a drumurilor judeţene, precum şi Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna,
având în vedere: art. 291 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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 investiții și lucrări de intervenții, raportat la art. 15 lit.
„a” din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor
de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150 limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–
Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”, se modifică și se înlocuiește
cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/2016 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150 limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–
Chilieni (DN) 12”.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
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Anexă la Hotărârea nr. 33/2017
(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 111/2014)
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150
limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN 12)”
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:18.001.029,00 lei
echivalent a 4.002.630,24 euro, din care construcţii-montaj C+M:
15.979.257,00 lei, echivalent a 3.553.077,85 euro. La cursul BNR 1 euro =
4,4973 lei.
2. Durata de realizare (estimată): 3ani.
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Denumire
Modernizare drum județean
Costul total (inclusiv TVA)
Costul mediu/km de drum

U.M.
Km
Euro
Euro/Km

Cantitate
15,400
4.002.630,24
259.911,05

HOTĂRÂREA Nr. 34/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenţii actualizate şi a noilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ
112, de la km 10+100 până la km 18+500 (lim. Judeţ Braşov
- lim. UAT Sfântu Gheorghe)”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate şi a
noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Modernizare DJ 112, de la km 10+100 până la km 18+500 (lim.
Județ Brașov - lim. UAT Sfântu Gheorghe)”, văzând Raportul de
specialitate al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene,
precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere: art. 291
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutuluicadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții, raportat la art. 15 lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 112/2015 privind aprobarea
documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare
a Lucrărilor de Intervenții şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 112, de
la km 10+100 până la km 18+500 (lim. Judeţ Braşov - lim. UAT
Sfântu Gheorghe)”, ținând cont de Avizul Comisiei tehnicoeconomice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 3/22.02.2017, în
baza art. 91 alin. (3) lit. „f” și 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 Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții actualizată, elaborată de S.C. PROEDER S.R.L.,
pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 112, de la km
10+100 până la km 18+500 (lim. Județ Brașov - lim. UAT
Sfântu Gheorghe)”, conform anexei nr. 1 .
Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 112, de la km 10+100
până la km 18+500 (lim. Județ Brașov - lim. UAT Sfântu
Gheorghe)”, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se

însărcinează Serviciul de administrare a drumurilor județene.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 34/2017 a fost comunicată celor interesați și
poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna.
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34/2017
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 112, de la km 10+100
până la km 18+500 (limită județ Brașov – limită UAT Sfântu Gheorghe)”
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 7.745.947,00 lei echivalent a
1.722.354,97 euro, din care construcţii-montaj C+M: 6.960.697,00 lei, echivalent a
1.547.750,20 euro. La cursul BNR 1 euro = 4,4973 lei.
2. Durata de realizare (estimată): 20 luni.
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Denumire
Modernizare drum judetean
Costul total (inclusiv TVA)
Costul mediu/km de drum

U.M.
Km
Euro
Euro/Km

Cantitate
8,400
1.722.354,97
205.042,26

HOTĂRÂREA Nr. 35/2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura
Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN
13E, judeţul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura
Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E,
judeţul Covasna”, având în vedere: Raportul de specialitate al
Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, precum şi
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, întocmite în acest sens, art. 291 alin. (1) lit. „b”
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare; 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",
raportat la art. 15 lit. „c” din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice; 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.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor
de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km
0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu
Mic–Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”, se modifică
şi se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II.Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
94/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 –
22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–
Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 35/2017
(Anexă la Hotărârea nr. 112/2014)
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000-km
22+550, Întorsura Buzăului – Valea Mare – Boroșneu Mic – Boroșneu
Mare – DN 13E, județul Covasna”
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 42,940.606 mii lei
echivalent a 9,548.086 mii euro, din care construcţii-montaj C+M: 38,365.347
mii lei, echivalent a 8,530.751 mii euro. La cursul BNR 1 euro = 4.4973 lei.
2. Durata de realizare (estimată): 27 luni.
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Denumire
U.M.
Viteza de bază (de proiectare) este de 40 km / h
Modernizare drum județean
Km
Costul total (inclusiv TVA)
Euro
Costul mediu/km de drum
Euro/Km

Cantitate
21,675
9,548.086
436.359

HOTĂRÂREA Nr. 36/2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea
normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar
de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi
instituţiile publice de interes judeţean
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu
autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru Consiliul
Județean Covasna și instituțiile publice de interes județean, văzând
Raportul Serviciului de administrare a drumurilor județene,
precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere Ordonanța
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările și completările ulterioare; ținând cont de
adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna nr. 1742/19.01.2017, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
15017/25.01.2017; 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 şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
17

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de
dotare cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru
Consiliul Județean Covasna și instituțiile publice de interes
județean, se modifică, după cum urmează:
1. La numărul curent 1., rubrica „Aparat propriu DGASPC
COVASNA” va avea următorul cuprins:
„
Aparat Propriu DGASPC COVASNA

6

200
”

2. La numărul curent 1., rubrica „Complex de Servicii
comunitare Tg. Secuiesc” va avea următorul cuprins:

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativteritoriale; art. 119 și urm. din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; art. 552, art. 861 și art. 864 din Codul civil; art. 10 alin.
(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit.
„f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

„
Complex de Servicii comunitare
Tg. Secuiesc

HOTĂRĂŞTE:
1

200
”

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 37/2017
privind trecerea din domeniul public al județului Covasna
în domeniul privat al acestuia a unui pod metalic, în
vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind trecerea din
domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al
acestuia a unui pod metalic, în vederea scoaterii din funcțiune și
demolării, văzând Raportul de specialitate al Serviciului de
administrare a drumurilor județene, precum și Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Covasna, având în vedere: Ordonanța Guvernului nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului
Covasna în domeniul privat al acestuia a unui pod metalic
situat în comuna Aita Mare, județul Covasna, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Trecerea în domeniul privat al județului Covasna a
podului metalic prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii
din funcțiune și demolării acestora.
Art.3. După scoaterea din funcțiune și demolarea podului
metalic, prevăzut la art. 1, Consiliul Județean Covasna își va
actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ –
valorică.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și
Serviciul de administrare a drumurilor județene.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 37/2017
DATELE DE IDENTIFICARE
a podului metalic care trece din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Nr.
crt.

1.

Denumirea
imobilului

Adresa imobilului

Datele de identificare

Administratorul
imobilului

Caracteristicile bunurilor care trec în
domeniul privat al județului Covasna

Pod

DJ 131 km 9+951
Aita Mare,
județul Covasna

Poziția nr. 61 din Anexa nr. 1 la H.G. nr.
975/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Covasna, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Covasna, cu modificările și
completările ulterioare

Consiliul Județean
Covasna

Pod metalic peste pârâul Aita, Valoarea
de inventar: 851.247,00 lei, Domeniul
public al județului Covasna potrivit
Hotărârii Consiliului Județean Covasna
nr. 24/2009

HOTĂRÂREA Nr. 38/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru
investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod
nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea
intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare,
județul Covasna”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Demolare
Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la
km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ
131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita
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Mare, județul Covasna”, văzând Raportul de specialitate al
Serviciului de administrare a drumurilor județene, precum și
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii
și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții, raportat la art. 15
lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, ținând cont de avizul Comisiei
tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr.
2/17.02.2017, în baza art. 91 alin. (3) lit. f) și 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 de avizare a lucrărilor de
intervenţie, elaborată de S.C. DONPREST COM S.R.L., pentru
investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou
peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între
drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea
circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, județul Covasna”, conform anexei nr. 1 .
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru
investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou
peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între
drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea
circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, județul Covasna”, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Serviciul de administrare a drumurilor judeţene.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 38/2017 a fost comunicată celor
interesați și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna.
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 38/2017
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie „Demolare Pod Metalic existent și
construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea
intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul județean DJ 121A,
devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 6.240,290 mii lei
echivalent a 1.383,810 mii euro, din care:
- construcţii-montaj C+M total: 5.485,00 mii lei, echivalent a 1.216,320
mii euro.
- valoarea lucrărilor pentru varianta provizorie + pod provizoriu inclusiv
TVA: 743,520 mii lei echivalent a 164,880 mii euro.
La cursul BNR 1 euro = 4, 5095 lei.
2. Durata de realizare (estimată): 18 luni
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Pod
- Lungime totală pod 34,80 m
- Lungime suprastructură pod 28,70 m
- Număr deschideri: 1 x 28,70 m
- Lățime transversală totală 12,30 m
- Din care: lățime parte carosabilă 7,80 m
- Din care lățime trotuare 2 x 2,00 m
- Din care lățime lise parapete pietonale 2 x 0,25 m
- Clasa de încărcare Eurocode
Rampe
Lungime rampe: 40,00 m + 35,00 m = 75,00 m
Lucrări amenajare albie în zona podului
Protecția patului albiei cu saltele din gabioane 43,00 m
Lungime apărări de manure cu pereu din beton 43,00 m

HOTĂRÂREA Nr. 39/2017
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea finanțării
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare
DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea
Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E” și
„Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita
județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive
a Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea finanțării pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de
stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru
investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150"
limita județul Brașov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) –
Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km
22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu MicBoroșneu Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100
- km 18+500" limita județului Brașov - limita U.A.T. Sfântu
Gheorghe”, văzând Raportul Serviciului de administrare a
drumurilor județene, precum și Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Covasna, având în vedere: art. 291 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare; Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 1851/2013, republicate, cu
modificările și completările ulterioare; ținând cont de adresa
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene nr. 11322/08.02.2017, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
1212/10.02.2017; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul
art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016
privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu
se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150" limita județul Brașov – Dobârlău - Bicfalău –
Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km
0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu
Mic-Boroșneu Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km
10+100 - km 18+500" limita județului Brașov - limita U.A.T.
Sfântu Gheorghe”, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Articolul 1. va avea următorul cuprins:
„Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală pentru investițiile
,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita județul
Brașov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”,
„Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura
Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E” și
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„Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita județului
Brașov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe, „Modernizare DJ 121 A
Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460" și „Demolare Pod Metalic
existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ
131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”,
urmând ca suma concretă a cofinanțării fiecărui obiectiv de
investiție să fie aprobat prin hotărâre a consiliului județean.”
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art.11 Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de
701.847,00 lei pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ
121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea MareBoroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E.”
3. După articolul 11 se introduc trei noi articole,
articolele 12, 13 și 14 având următorul cuprins:
„Art.12 Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de
92.928,00 lei pentru obiectivul de ,,Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150" limita județul Brașov – Dobârlău - Bicfalău
– Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”.
Art.13 Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de
235.197,00 lei pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ
121 A Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460”.
Art.14 Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de
152.160,00 lei pentru obiectivul de investiție „Demolare Pod
Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ
131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita
Mare, județul Covasna.”
Art.II.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă punctul 1 al articolului unic din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 144/2016 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
44/2016 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală pentru investițiile
,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita județul
Brașov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni
(DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550,
Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu MareDN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500"
limita județului Brașov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”.

HOTĂRÂREA Nr. 40/2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 35/2015 privind aprobarea
documentațiilor tehnico-economice, faza Documentație de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A Leţ - Moacşa km 22+550 - km
28+460, DN 13E - DN11”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
35/2015 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice,
faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție „Modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km 22+550 - km
28+460, DN 13E - DN11”, văzând Raportul de specialitate al
Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, precum şi
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, având în vedere: art. 291 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutuluicadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții, raportat la art. 15 lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în baza art.
91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 35/2015 privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km
22+550 - km 28+460, DN 13E - DN11”, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 40/2017
(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 35/2015)
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km
22+550-km 28+460, DN13E-DN11"
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 12,796.471 mii lei
echivalent a 2,842.207 mii euro, din care construcţii-montaj C+M: 11,105.893
mii lei, echivalent a 2,466.715 mii euro. La cursul BCE 1 euro = 4.5023 lei
2. Durata de realizare(estimată): 7 luni
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Denumire
Modernizare drum județean
Costul total (inclusiv TVA)
Costul mediu/km de drum
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U.M.
Km
Euro
Euro/Km

Cantitate
5,866
2,842.207,49
484.522,25

HOTĂRÂREA Nr. 41/2017
privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul
anului 2016, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2017 în acest domeniu
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna
în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2016, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2017 în acest domeniu,
având în vedere: Raportul de specialitate al Compartimentului
Relaţii externe, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna,
întocmite în acest sens, Hotărârea Guvernului nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis
în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare, în baza
prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean
Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2016,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2017,
conform anexei nr. 2.
Art.3. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna pentru a stabili şi aproba componenţa delegaţiilor, ţinând
seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea în
străinătate.
(2) La stabilirea componenţei delegaţiilor ce urmează a se
deplasa în străinătate, Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna poate solicita avizul Comisiei pentru Relaţii externe,

relaţii cu instituţii europene şi programe transnaţionale, precum
şi propuneri privind componenţa delegaţiilor.
Art.4. (1) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, vor
fi suportate pentru consilieri şi personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna din bugetul local,
în limita sumelor alocate cu această destinaţie, iar pentru
persoanele angajate la alte unităţi şi instituţii, prin grija
acestora.
(2) Consiliul Judeţean Covasna poate trimite în străinătate,
în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii
publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin,
precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile
de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin
convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile
de deplasare aferente, se suportă de către Consiliul Judeţean
Covasna, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.
B din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Preşedintele Comisiei pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii
europene şi programe transnaţionale, Compartimentul Relaţii
externe şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 41/2017

RAPORT
cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2016
La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. /2015 de către Consiliul Județean Covasna pentru anul 2016, a stat politica promovată de
conducerea executivă și de plenul Consiliului Județean Covasna pentru a extinde cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a
României, în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de acțiuni în domeniul Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important
al dezvoltării regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la nivelul Europei.
Județul Covasna se află angrenat în acțiuni de micro-diplomație încă din anul 1993 odată cu aderarea la organizația europeană inter-regională Adunarea
Regiunilor Europei, dar cuantificarea rezultatelor nu poate fi făcută fără a fi investigate activitățile de relații externe promotoare ce presupun intrarea și prezența
județului nostru pe o piață unde concurează cu regiuni din centrul și estul Europei, dar în special și cu județele românești, aflate într-o competiție de atragere de
parteneri vestici și fonduri comunitare pentru finanțarea și implementarea proiectelor locale.
Programul de relații externe al județului pentru anul 2016 a fost aprobat din necesitatea de a dezvolta acțiuni de popularizare în străinătate a județului Covasna
prin contacte sau/ și parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, exercitate.
Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au întins
pe perioade lungi de timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte din
patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea lor intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile
regionale din Estul Europei.
PRIMIRI
În perioada 11-14 ianuarie, o delegație din partea Asociației Naționale a Pădurarilor din Ungaria s-a aflat în județul nostru cu scopul de stabilire preliminară a
coordonatelor premergătoare organizării Întâlnirii Pădurarilor din Bazinul Carpatic, manifestare ce s-a desfășurat în cursul lunii iunie și a cărui gazdă a fost
județul nostru. Oaspeții s-au întâlnit și au avut discuții cu reprezentanții tuturor entităților ce își vor asuma rolul de organizatori. Întâlnirea s-a desfășurat în
perioada 22-24 iunie, în satul Calnic comuna Valea Crișului localitatea natală a silvicultorului Bedő Albert. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 1.000 de
persoane și i-a fost validată importanța prin prezența președintelui Ungariei domnul dr. Áder János.
Teatrul de Operetă din Budapesta, Ungaria a întreprins în perioada 10-20 februarie, un turneu în Transilvania cu un spectacol de operetă. Prim solista acestei
prestigioase instituții muzicale, este d-ra Dancs Anna-Maria originară din Sfîntu Gheorghe. Domnia sa a preluat rolul de ambasador al județului Covasna și pe orice
scenă din lume a performat, nu a uitat să amintească publicului de unde a plecat. In cadrul acestui turneu, teatrul a avut reprezentații în toate marile orașe din
Transilvania. În data de 15 februarie, în sala mare a Teatrului Tamási Áron au avut loc două spectacole de operetă, musical și muzică ușoară. Consiliul județean
conform înțelegerii avute cu conducerea Teatrului de Operetă din Budapesta a preluat o parte din cheltuielile ocazionate de acest eveniment.
În data de 17 aprilie la Centrul de Artă a Transilvaniei din municipiul Sfîntu Gheorghe a avut loc un vernisaj de artă plastic. Pe simezele expoziției au fost
prezentate lucrări de artă modernă din colecții de artă maghiară deținute de Eger Kepesi Intézet și Magyar Művészeti Akadémia din Ungaria. Scopul ființării acestui
centru a fost gândit ca depozitar al artei în diferitele ei forme de exprimare, al lucrărilor reprezentative de artă din Transilvania, dar și locul prezentării unor opere
de artă din alte colecții publice sau particulare. Prezentarea artiștilor plastici, a membrilor Academiei Maghiare de Artă și participarea unui numeros public iubitor
de frumos nu face altceva decât să confirme înalta ținută a vernisajului și nu în ultimul rând, să determine organizatorii și intrinsec administrația județeană și locală
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ca și parteneri, la o deschidere pe viitor a spațiului expozițional și pentru lucrări din alte colecții. La invitația adresată de conducerea instituției noastre împreună cu
conducerea Centrului de Artă a Transilvaniei, au răspuns pozitiv, fiind prezenți membrii ai Academiei Maghiare, curatori de expoziții și șefa Direcției de Relații
Internaționale.
În data de 16 aprilie, cu ocazia vizitei vice prim ministrului Ungariei, responsabil pentru politici naționale, a fost organizată o întâlnire formală la care au
fost invitată conducerea județeană împreună cu primarii orașelor. Înaltul oaspete a vizitat localitățile Dobolii de Sus și Boroșneu Mare. Vizita domnului ministru a
fost legată de proiectele de dezvoltare ale acestor localități, din partea domniei sale venind promisiunea ca “ guvernul maghiar să vină în sprijinul acelor localități
unde există idee, există proiect și există voință”. Biserica Reformată din Dobolii de Sus se afla în situația de a nu putea susține nici o activitate religioasă, deoarece
lăcașul de cult se află în pericol de prăbușire, putând pune în pericol enoriașii prezenți la serviciul religios. De-a lungul timpului domnul ministru s-a aflat de multe
ori în județul nostru participând la diferite manifestări și sprijinind proiecte menite să aducă dezvoltare în județ. Această vizită a adus o dată în plus confirmarea
intenției de implicare prin oferirea de sprijin.
În perioada 21-25 aprilie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat împreună cu partenerii din străinătate şi invitați din judeţele Hunedoara și Sibiu un spaţiu
expoziţional denumit generic STRADA NOASTRĂ. Locația a fost un spațiu aflat în proprietatea consiliului județean în municipiul Sfîntu Gheorghe. Acest mod
de a participa activ, cu partenerii, la organizarea comună de acţiuni menite să prezinte publicului vizitator oferte de turism, la debutul sezonului și cu predilecție în
județele cu care instituția noastră este parteneră s-a dovedit a fi viabil, interesul publicului vizitator dovedind un impact pozitiv. Delegaţii din partea
Autoguvernărilor Judeţelor Békés, Heves, Veszprém, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria au organizat un stand unde
au fost expuse materiale de prezentare pentru oferte turistice, produse tradiţionale, meșteșugărești, gastronomice, ceramică, produse din materiale naturale și alte
produse considerate de gazde că pot reprezenta cărți de identitate pentru zonele pe care aceștia le reprezintă. Tangent cu programul expoziției, vor mai fi organizate
întâlniri şi vizite în judeţ în localităţile care au stabilite relaţii de diferite facturi cu parteneri din judeţele prezente și în localități care la rândul lor, au oferte inedite
ca destinații de vacanță, sau ca tezaur viu de tradiții. Acest tip de colaborări au fost previzionate și au fost stipulate în contractul de colaborare semnat între
parteneri.
Sub coordonarea Universității din Glasgow, Scoția a fost lansat un proiect de cercetare având ca temă regionalismul, autonomia culturală și teritorială în
regiuni europene. Proiectul are ca subiecte țintă toate regiunile în care minoritatea formează majoritatea fiind coordonat de cercetători ai distinsei instituții de
învățământ. Cercetarea sociologică va cuprinde o serie de întrebări despre regionalism în România, punctându-se aspectele financiare, economice, culturale și
lingvistice. Perioada pentru colectarea de date în județul nostru a fost 24-26 aprilie.
Excelența sa domnul Paul Brummell ambasadorul Marii Britanii la București a întreprins o serie de vizite în județele Harghita și Covasna, în cadrul cărora sa întâlnit cu primari ai unor localității și președinții consiliilor județene. În data de 29 aprilie domnia sa a avut o întrevedere cu primarii municipiilor Tîrgu
Secuiesc și Sfîntu Gheorghe și cu președintele Consiliului Județean Covasna. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte legate de autonomia Ținutului
Secuiesc, situația comunității maghiare, pericolul regionalizării și alte probleme actuale.
În cadrul proiectului Academia Kós Károly pe tot parcursul anului s-au desfășurat sesiuni și conferințe, susținute de profesori universitari, lectori, directori de
instituții de cultură din țară și din Ungaria. Tema celor două sesiuni de primăvară și de toamnă a fost Marile bătălii purtate de poporul maghiar de-a lungul
istoriei. Prin prelegerile distinșilor invitați a fost prezentată situația geo-politică ce a creat premizele declanșării evenimentelor istorice, confruntările,
deznodământul și repercusiunile acestora de-a lungul timpului. Campaniile de sesiuni științifice sunt menite să sensibilizeze populația fără pregătire academică,
despre istoria populației din bazinul intracarpatic. Istoria este o știință vie, care o dată cu trecerea timpului evoluează și se completează cu noi informații, prin noi
abordări pe baza noilor descoperiri, fie ele de arhivă, colecții particulare sau arheologice. Modalitățile de investigare au evoluat mult, știința venind în întâmpinare
cu noi tehnologii, cu noi descoperiri, care fac aceste informații mai precise și mai exacte.
În buna practică de colaborare se înscrie şi invitaţia adresată partenerilor din Ungaria, în vederea participării la acţiunea Galopiada Secuiască, programată
pentru perioada 8 -10 iulie. Oaspeţii prezenţi au înmânat câştigătorilor la sfârşitul competiţiei premii din partea autoguvernărilor maghiare, respectiv Békés şi
Heves. Competiţia este un concurs de călărie, la care s-au înscris peste 30 echipe din judeţele Harghita, Mureş şi Covasna. Câştigătorii s-au calificat în competiţia
naţională ce se va desfăşura în Ungaria la Budapesta. Concursul a constat în probe de echitaţie, sărituri peste obstacole, probe de galop şi atelaje. Locul desfăşurării
întrecerii hipice a fost Pivniţa Uriaşului din localitatea Moacşa, fiind completat cu un târg de produse legate de arta călăritului, produse artizanale şi nu în ultimul
rând prezentarea scaunelor din Ţinutul Istoric Secuiesc tot prin intermediul unor produse tradiţionale.
În data de 4 august s-a desfășurat o întâlnire de lucru organizată cu un secretar de stat pentru educație publică din cadrul Ministerului Capacităților umane din
Ungaria. Tema propusă spre dezbatere a fost legată de problemele apărute în educația de la toate nivelele și prezentarea reformelor introduse în Ungaria în studiul
limbilor străine. Problemele apărute în zona educației sunt similare, viteza cu care se schimbă așteptările celor aflați pe băncile școlii, fractura resimțită la
finalizarea studiilor în momentul impactului cu piața muncii sunt identice în ambele state. Experiența pozitivă sau o propunere inovativă în acest domeniu nu poate
fi ignorată și ar trebui salutată.
În data de 26 august județul nostru a găzduit lucrările conferinței Județele Zala și Covasna, fond cultural comun. O delegație din județul Zala, Ungaria s-a
aflat în județul nostru cu scopul de a organiza și susține această acțiune. La finalul lucrărilor a fost organizat un study tour în județ.
Ambasada Statelor Unite ale Americii împreună cu Biblioteca Județeană Bod Péter a organizat în data de 13 septembrie în clădirea bibliotecii , protocolul de
predarea unui număr de 128 de titluri de carte, în valoare de 2.593 de dolari. Acțiunea s-a înscris sub motto-ul Raftul cu cărți din America. Donația a fost făcută
personal de Excelența sa domnul Hans KLEMM ambasadorul S.U.A. la București .
La fel ca în fiecare an, data de 6 octombrie este consacrată comemorării celor 13 martiri arădeni. În spatele bibliotecii județene Bod Péter la troițele ridicate în
amintirea lor și a jertfei acestora, a fost organizat un ceremonial de comemorare. Alături de notabilitățile locale în acest an a onorat invitația de a participa și o
delegație condusă de vicepreședintele Parlamentului Maghiar, Latorcai János.
Domnul Jeszenszky Géza, fost ministru de externe al Ungariei, a avut o campanie de lansare a cărții Tentativa de vindecare a traumei de la Trianon. Politica
externă a Ungariei după schimbarea regimului comunist, campanie ce s-a desfășurat în șapte orașe transilvane, printre care având onoarea de a se înscrie și
municipiile Sfîntu Gheorghe și Tîrgu Secuiesc. După lansarea cărții a fost organizată o conferință de presă. Perioada în care am fost gazdele distinsului oaspete a
fost 9 - 10 octombrie.
În perioada 28 - 31 octombrie am primit vizita unei delegații maghiare ce a avut în componență un parlamentar, membru al Comisiei de Politice Externe și un
consilier județean din partea Autoguvernării Județului Szabolcs–Szatmár–Bereg. Întâlnirile avute au fost conectate pe tema promovării atracțiilor turistice ofertate
de cele două entități administrative și inițierea unor noi parteneriate la nivel local.
În cadrul proiectului Ținutul Secuiesc, fond cultural comun s-a desfășurat în data de 3 noiembrie o întâlnire comună cu președinții Autoguvernării Județului
Békés, Consiliilor Județene Mureș, Harghita și Covasna, reprezentanți ai Comisiei pentru Evidența Fondului Cultural din Transilvania și secretari de stat
responsabili de dezvoltare agrară și Hungarikum din Ungaria.
În perioada 18 - 22 noiembrie instituția noastră a primit vizita domnului Raffay Ernő istoric maghiar, fost secretar de stat. Domnia sa a avut întrevederi cu
conducerea județeană, cu consilieri județeni, reprezentanți ai societății civile și ai unor instituții de cultură din municipiile Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Secuiesc și din
localitatea Tălișoara. Tema discuțiilor a fost din zona culturală, totodată fiind propuse pentru anul 2017 diferite programe culturale, la care distinsul oaspete să
participe și să se implice în realizarea lor.
În cadrul unei vizite oficiale întreprinse în județul Covasna, în data de 9 decembrie o delegație condusă de Ministrul Dezvoltării din Ungaria a avut o rundă de
întrevederi cu conducerea consiliului județean. Informatizarea administrației publice din Ungaria reprezintă un exemplu pozitiv, ce poate fi luat ca tipar și adaptat
situației concrete din țara noastră. IT a devenit un partener tot mai prezent, fără de care randamentul și acuitatea activității din administrație pot fi lacunare.
Președintele organizației americane Friend of Project of Ethnic Relation, Council for Inclusive Governance și Asociației the Roundtable au avut în perioada 29
septembrie – 1 octombrie o serie de întâlniri cu jurnaliști, cu reprezentanți și lideri ai comunității locale și cu conducerea administrativă locală și județeană.
Tematica abordată în timpul discuțiilor s-a axat pe proiectul regionalizării României și pe probleme din concretul cotidian, viziuni și proiecte pentru viitor.
În cadrul unei vizite întreprinse în Transilvania, preşedintele Parlamentului Ungariei, împreună cu șeful secretariatului parlamentului, șeful biroului de presă
și șefa serviciului de relații externe a parlamentului au avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației județene, locale, cultură, culte și altele. Perioada în
care delegația s-a aflat în județul nostru, a fost 26-29 noiembrie.
PLECĂRI
În buna practică de până acum domnul președinte a avut de-a lungul anului întâlniri de lucru cu reprezentanți ai guvernului și instituțiilor centrale din Ungaria.
Astfel în lunile ianuarie, martie, aprilie a avut întrevederi în Budapesta cu reprezentanți ai instituțiilor de stat cu funcționari de rang înalt și demnitari.
În perioada 11-13 ianuarie, la Universitatea Pannonia din Veszprém a avut loc o întâlnire de proiect OFF TO SPA, cu scopul evaluării stadiului proiectului la
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sfârșitul anului 2015 și etapele pentru anul 2016. Proiectul OFF TO SPA –program de dezvoltare a produselor turistice destinate persoanelor vârstnice cu scopul
intensificării traficului în turismul balnear și în extra sezon, are ca obiectiv general crearea unui produs turistic transnațional legat de balneologie în Europa
Centrală, destinat persoanelor vârstnice și care totodată lărgește piața turismului SPA către acele zone în care cererea pentru turismul de sănătate și welness, poate
fi îmbunătățită. Parte integrantă a proiectului a fost și participarea, prezentarea și promovarea destinațiilor la târgul internațional organizat în Budapesta în
perioada 4-6 martie. În standul deținut de județul Covasna, au fost prezentate oferte destinate persoanelor vârstnice. Un consilier din cadrul Biroului de Relații
Externe a participat la cele două acțiuni.
Un grup de 10 fermieri și agricultori covăsneni au participat la o vizită de studiu în Bolzano regiunea Tirolul de Sud din Italia în perioada 21 - 25 februarie.
Gazda delegației a fost Asociația Federazione Latterie Alto Adige iar în programul vizitei au fost cuprinse vizite la ferme, întâlniri cu membrii asociației, cu
fermieri și reprezentanți ai administrației locale. Delegația a fost organizată și condusă de un consilier județean.
Domnul președinte a onorat invitația de a participa în data de 21 martie în Budapesta la ceremonia de decernare a premiilor, manifestare organizată cu
prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Pădurilor, acțiune organizată sub patronajul Ministerului Agriculturii din Ungaria. Tot cu această ocazie a avut loc și
dezvelirea bustului inginerului silvic Bedő Albert născut în localitatea Calnic.
În perioada 21 - 24 aprilie, în Budapesta a avut loc cea de-a XXIII ediție a Târgului Internațional de Carte. În decursul anilor, manifestarea s-a dovedit a
fi un eveniment important al lumii cărții, un forum profesional și cultural de anvergură internațională, o rampă culturală pentru participanți, care nu sunt doar
iubitori de carte ci și public avizat prezent la diferitele acțiuni conexe organizate de gazde.
Asociația Székély Szeretetszolgálat din Budapesta a organizat în perioada 5 – 8 mai, în parcul Millenáris din Budapesta, a II –a ediție a Festivalului Secuilor,
unde au fost invitate să participe județele Harghita, Mureș și Covasna. Festivalul vizează prezentarea acestor zone prin intermediul tradițiilor populare, târguri de
produse meșteșugărești, lansări de carte, programe culturale, oferte turistice și nu în ultimul rând degustare de produse tradiționale. Invitat de onoare la această
ediție a fost județul Covasna. Programul oficial al festivalului a fost lansat la Ministerul Economiei Naționale, fiind patronat de primarul general al Budapestei,
primarul sectorului II și de ministrul economiei. Delegația covăsneană a fost condusă de domnul președinte și i-a avut în componență pe vicepreședintele I,
directorul de cabinet, un consilier și un consilier județean.
Domnul vicepreședinte II împreună cu Inspectorul Școlar General al Județului Covasna au participat în perioada 16 -17 mai în Budapesta la o masă rotundă
organizată de Ministerul Economiei Naționale. Tema propusă spre dezbatere a fost educația și învățământul profesional, posibile oportunități de finanțare și
cooperare prin intermediul unor programe comune.
În perioada 9 -13 iunie, în Budapesta a avut loc Gala Cărții organizată în aer liber, în parcul Vörösmarty din centrul istoric. La eveniment a fost prezentă o
delegație a Centrului Județean de Cultură, asigurând participarea și promovarea a mai multor scriitori și editori într-un stand comun. Instituția noastră a asigurat
transportul delegației, cărților și materialelor pentru stand.
Domnul președinte a fost invitat de președintele Provinciei Autonome Tirolul de Sud de a participa la ceremonia oficială de deschidere a Campionatului
European de fotbal al minorităților naționale EUROPEADA, organizat în perioada 18-26 iunie în localitatea Bruneck din Tirolul de Sud, Italia. Evenimentul a
fost organizat de comunitatea ladină și germană. Campionatul este un eveniment sportiv major organizat anual sub patronajul FUEN ( federația Unită a
Naționalităților și Minorităților Europene) cu scopul de a evidenția importanța diversității minorităților etnice europene prin intermediul sportului. În întrecere au
fost înscrise 24 de echipe, reprezentând 24 de minorități diferite din Europa și nu numai. Politicienii invitați au participat la o conferință de presă și la o întâlnire de
lucru cu președintele regiunii și cu ministrul muncii și solidarității sociale.
Consiliul Județean Covasna a primit invitația Autoguvernării Județului Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria, de a participa la competiția sportivă Challenge ce
s-a desfășurat în perioada 17-20 mai în localitatea Cserkeszőlő. Competiția este internațională cu competitori din Ungaria, România și Anglia și se adresează
copiilor de 15 ani. Au fost organizate meciuri de fotbal, de tenis de masă și întreceri de atletism. Pentru participarea la întreceri Clubul Sportiv Școlar al cărui
concurs l-am solicitat, a selecționați copii din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Copiii au fost însoțiți de doi consilieri din cadrul biroului de Relații Externe.
În perioada 19 – 22 mai în localitatea Zalaegerszeg din Ungaria s-a organizat prima mobilitate a proiectului Realizarea colecției de valori din județul
Covasna. Proiectul se derulează în parteneriat cu Autoguvernarea județului Zala și este finanțat de Ministerul Agriculturii din Ungaria, scopul fiind documentarea
și diseminarea valorilor excepționale din județul nostru, perpetuarea, promovarea și punerea în valoare acestora. Delegația covăsneană a inclus și un consilier din
cadrul Biroului Europe Direct.
Domnul președinte a delegat invitația primită din partea președintelui Autoguvernării Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg de a participa în perioada 7 – 10
iulie, la o vizită de lucru având ca temă întărirea relațiilor existente și demarării de noi proiecte comune. Delegația desemnată a fost condusă de vicepreședintele I
acesta fiind însoțit de șefa de cabinet și un consilier județean. Tot în acest interval de timp s-a desfășurat și festivalul LeszFeszt în localitatea Kisvárda și o tabără
de vară.
Schimbul de experiență organizat în județul Heves, Ungaria sub motto-ul Să ne cunoaștem vecinii a fost organizat în perioada 4-8 iulie și s-a adresat din cele
două județe. Selecția elevilpor participanți s-a făcut în urma unui concurs organizat de Biroul Europe Direct l acre s-au înscris un număr de 50 de elevi de la școli
din județ. Delegația a fost condusă de un consilier din cadrul Biroului Europe Direct.
În perioada 10-17 iulie Autoguvernarea Judeţului Baranya a organizat Tabăra Internaţională LIMES desfăşurată în localitatea Dunaszkecső. Organizarea
acestei tabere e rezultatul iniţiativei a mai multor ţări europene de a propune limesul (liniile de fortificaţii ) Imperiului Roman, ca sit de patriomoniu universal,
protejat de UNESCO. Primăriile şi ONG-urile din localităţile Dunaszkecső şi Dunafalva au fost organizatorii celei de-a XII a ediţii, patronate de arheologi şi
cercetători ai limesului din Ungaria. Judeţul nostru a fost reprezentat şi în acest an de un grup de 10 elevi, un cadru didactic și un consilier din cadrul Centrului de
Informare Europe Direct.
Ministerul Economiei Naționale din Ungaria a invitat vicepreședintele II de a participa la o întâlnire având ca temă discutarea și identificarea de soluții pentru
salvarea și valorificarea Castelului Mikó din Olteni. Deplasarea la Budapesta s-a efectuat în perioada 21-23 august.
În perioada 3 septembrie în localitatea Békéscsaba, Ungaria s-a desfășurat Festivalul Zilele Județului Békés consacrat păstrării și transmiterii obiceiurilor și
tradițiilor. Organizarea acestei acțiuni are o tradiție de mai bine de 16 ani, fiind împletită cu promovarea turismului regional. O delegație condusă de
vicepreședintele I însoțit de un reprezentant al Centrului Județean de Cultură și al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna a fost prezentă la
manifestare. Standul organizat a fost comun împreună cu județul Harghita și Mureș.
În organizarea Centrului de Dezvoltare din Ungaria s-a ținut un curs de pregătire profesională privind sursele și metodele de finanțare ale proiectelor UE.
Scopul acestor pregătirii este de a oferi informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile. Cursul s-a desfășurat în localitatea Dobogókő din Ungaria în
perioada 6–7 septembrie. Din partea instituției noastre a fost delegat să participe un consilier din cadrul Biroului de Relații Externe.
Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, organizează de patru ani consecutiv, manifestarea denumită Galopiada Secuiască, cu
scopul de a păstra și promova tradițiile ecvestre secuiești. Evenimentul este considerat ca premergător Galopului Național din Budapesta, o semifinală regională.
Concurenților care s-au clasat pe primele patru locuri li s-a oferit posibilitatea să-și demonstreze măiestria în arta călăriei la Galopul Național din Ungaria, ce s-a
desfășurat în perioada 16 – 18 septembrie în Budapesta. La această manifestare am fost reprezentați de domnul președinte, vicepreședintele II și șefa de cabinet.
Tot în această perioadă domnul președinte a participat la un schimb de experiență desfășurat în localitatea Felsőtárkány din județul Heves. Discuțiile purtate s-au
axat pe tema intensificării relațiilor dintre entitățile administrative.
În perioada 23-25 septembrie în localitatea Tarpa din județul Szatmár-Bereg s-a desfășurat manifestarea Ziua Prunului. Prilejul a fost fructificat în vederea
prezentării ofertelor din turismul covăsnean, dar nu în ultimul rând a constituit un prilej de a reînnoi relațiile de la nivelul administrației. Consiliul județean a fost
reprezentat de un consilier județean.
Reprezentanța Comisiei Europene în Ungaria a organizat în perioada 17 – 19 octombrie în Madrid, Spania Întâlnirea Generală Anuală a Centrelor de
Informare Europe Direct, unde a fost invitat să participe și un reprezentant al Biroului Europe Direct Covasna. A fost prezentat un rezumat al activității biroului
județean și al Reprezentanței Europe Direct din România.
Domnul președinte a primit invitația președintelui Autoguvernării Județului Heves de a participa la ședința festivă, precum și la manifestările organizate cu ocazia zilei de
23 octombrie în orașul Eger. De asemenea ni s-a solicitat prezentarea unui program festiv în cadrul evenimentului. Programul a fost pregătit și prezentat de un grup de elevi
de la Colegiul Székely Mikó purtând numele generic de Haza a mélyben, haza a magasban. Deplasarea a avut loc în perioada 20-23 octombrie.
Președintele Autoguvernării Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria a organizat în perioada 7–9 octombrie o întâlnire de lucru, subiectul propus spre
dezbatere fiind întărirea relațiilor dintre cele două județe și demararea de noi proiecte comune.Conex programulyui au mai avut loc întâlniri cu primari și
conducători ai unor instituții aflate în subordinea autoguvernării. Din partea noastră a participat domnul vicepreședinte I.
O delegație condusă de domnul președinte, ce i-a avut în componență pe vicepreședintele I, administratorul public al județului și un consilier județean, a
participat la un schimb de experiență organizat de Autoguvernarea Județului Békés din Ungaria, în perioada 24 -26 octombrie. Programul a cuprins întâlniri între
omologi, vizitarea unor unități administrativ teritoriale, instituții subordonate ce reprezintă un model de bună practică.
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La invitația Secretariatului de Stat pentru Politici Publice Naționale din Budapesta domnul președinte a participat în perioada 23-24 octombrie la
manifestările organizate cu ocazia aniversării a 60 de ani de la revoluția maghiară. Ulterior domnia sa a participat la sediul instituției gazdă, la o întâlnire de lucru
unde au fost discutate oportunități de colaborare și lansarea în viitor a unor programe comune.
Vicepreședintele I împreună cu un consilier județean au participat în perioada 22 - 23 noiembrie, la Forumul Antreprenorilor tineri din Ungaria și de peste
hotare, organizat în Budapesta. Manifestarea își propune să reunească antreprenorii tineri alături de reprezentanții autorităților decizionale locale, cu scopul de a
coagula mediul de afaceri cu administrația în vederea valorificării oportunităților de afaceri și stabilirii de noi parteneriate.
Domnul președinte a fost invitat de Asociația Silvică din Ungaria, să participe la Adunarea Generală Festivă organizată în Budapesta în data de 9 dec. cu
ocazia aniversării a 150 de ani de la constituire.
Asociația Pro Patria a organizat o întâlnire de lucru cu tema prezentării programelor operaționale 2014-2020 ale UE, precum și prezentarea unor proiecte
europene derulate cu succes, de diferite autorități administrativ teritoriale. Întâlnirea s-a desfășurat la Budapesta în perioada 14 - 16 decembrie. Domnul
vicepreședinte II a fost prezent și a prezentat audienței un proiect implementat cu succes de județul Covasna și anume Sistem de management integrat al deșeurilor.
Structurile de relații externe din aparatul propriu al consiliilor județene reprezintă rețeaua propice de comunicare la nivel de relații interjudețene, vizând în
primul rând diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de cooperare prin intermediul programelor comunitare. Necesitatea promovării județelor, în
contextul politicii Uniunii Europene, precum și oportunitățile deosebite create prin participarea la derularea unor programe comunitare, obligă la eficientizarea
structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul consiliilor județene. Dezvoltarea unor formule de parteneriat multiregional pe terenul ARE, care joacă rolul de
stimulator și organism de orientare a strategiei la nivel paneuropean, este voința comună în demersul județelor spre acțiuni concertate și concrete.
ÎNTOCMIT,
Mirela VOJCIK
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 41/2017
Calendarul programelor de relații externe pe anul 2017
Programe organizate în județele înfrățite și partenere
Program /Locaţie
1.

Balul festiv al județului Veszprém

Perioada

Participanți

18 februarie

1 pers.

Cheltuieli CJCV
Transport/
Reprezentare

Responsabil
Compartimentul relaţii externe

Transport/
Reprezentare

Compartimentul relaţii externe/
Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna/Asociaţia Pentru
Dezvoltarea Turismului în Judeţul
Covasna

2.

Festivalul Secuiesc, Budapesta/HU

mai

5 pers

3.

Festival Secuiesc, Manchester/GB

13-14 mai

4 pers

4.

Expoziția de arte plastice al grupului LAKOCA

mai-iulie

2 pers

5.

Concurs de cultură generală între judeţele înfrăţite
– Eger/HU

iunie

10 pers

6.

Expoziția de pictură Vinczeffy-Vargha, Eger/HU

în cursul anului

2 pers

7.

Tabără de tematică romană LUGIO – judeţul
Baranya /HU

6 zile, iulie

10 pers

Transport

8.

Comorile Ţinutului Secuiesc/prezentarea valorilor
culturale şi administrative - Eger/HU

septembrie

20 pers

Transport/
Reprezentare

în cursul anului

1 pers

Transport/
Reprezentare

în cursul anului

8 pers/3 delegaţii

Transport/
Reprezentare

Compartimentul relaţii externe

4 deplasări

2 pers

Transport/
Reprezentare

Compartimentul relaţii externe/
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna

9.
10.

11.

Întâlnirea anuală a Centrelor EU Direct,
Bruxelles/B
Schimb de experienţă în domeniul dezvoltării
teritoriale pentru angajaţii CJCv în judeţele Heves,
Zala şi Veszprém /HU
Participare la evenimente organizate în județele
înfrățite+program cultural

Instituții europene şi de reprezentare
Perioada
Participanţi

Program
1.

Adunarea Regiunilor Europene - conferinţe, seminarii

5 sesiuni

2 pers

2.

CPLR, Strassburg

4 sesiuni

1 pers

3.

Promovarea judeţului Covasna

3 deplasări

2 pers

Transport/
Reprezentare
Transport/
Reprezentare
Transport/
Reprezentare
Transport/
Reprezentare

Cheltuieli CJCV
Transport/
Reprezentare
Transport/
Reprezentare

Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe
Centrul EU Direct/
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe
Şcoala participantă/ONG/
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe /
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna
Compartimentul relaţii
externe/Centrul EU Direct

Responsabil
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe/
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna

Programe organizate în judeţul Covasna

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Program
Manifestare organizată cu ocazia
zilei de 15 Martie
Concurs de cultură generală între
judeţele înfrăţite
Strada judeţelor înfrăţite Expoziție turistică și Târgul
Produselor Secuiești
Schimb de experiență în domeniul
dezvoltării teritoriale
Tabără de dramă şi creaţie pentru
elevi
Zilele vănâtorii din Ținutul
Secuiesc
Galop Secuiesc

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

martie

10 pers/2 zile, demnitari

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

aprilie

3 zile/10 elevi din judeţul Heves

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii
externe/Centrul EU Direct

aprilie

Judeţele Baranya, Békés, Heves,
Veszprém, Zala, Csongrád, J-NSzolnok, Sz-Sz-Bereg/HU,+
HR,MS,SB,HD,AB/RO 50pers/3zi

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe /
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna

vara

Județul Heves/10 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

vara

Judeţul Baranya, 10 pers/5 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

16-18 iunie

6 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

iulie

10 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

Responsabil

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Program
Proiectul ”Szent László Út” eveniment organizat la Gelința
Zilele Kőrösi Csoma Sándor
Festival de palincă
Festivalul colacului secuiesc
Întâlnirea experţilor din domeniul
social (Tema: probleme de comportament, combaterea crimelor
Forum internațional al medicilor
covăsnene
Ziua Administrației Județene

15.

Întîlnirea comisiilor de valori
culturale

16.

Comemorare 125 de ani Asociația
Turistică Carpați

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

vara

10 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

aprilie
vara
toamna

Cazare/ masă
Cazare/ masă
Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii
externe/DGASPC

Cazare/ masă

Compartimentul Relaţii externe

25 septembrie

5 pers/2zile
6 pers/2 zile
6 pers/2 zile
Heves, Veszprém, Békés,
baranya, BAZ+ministerul de
resort/HU, 20 pers
J-N-Szolnok, Bács-Kiskun/HU,
6 pers
2 zile/10 pers

Cazare/ masă

octombrie

2 zile/10 pers

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe/
Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna /

vara

6 pers/2 zile

Cazare/ masă

septembrie,
2 zile
6-7 aprilie

Responsabil

Compartimentul Relaţii externe

Proiecte cu finanţare

1.
2.

3.
4.

Program
MATCH5-program de inovație socială, privind
îmbătrănirea activă și sănătoasă
Multilingvismul în regiuni
(Tirolul de Sud/I, Swedish Study Center/FIN,
Centrum Studiorum, CJCV/RO)
Campanie de prevenție și consultări medicale cu
ajutorul specialiștilor voluntari
(jud. Bács Kiskun /HU)
Muzica fără graniţe
(Veszprém/HU, Maine-et Loire/F, Covasna/RO)

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

Responsabil

3 delegaţii

1pers/10pers

Cheltuieli de ora

Compartimentul relaţii externe/DGASPC

2 delegaţii,
Trim. II

2 pers.

-

Compartimentul relaţii externe/ONG

Trim III.

20 pers.

-

Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe/ONG

Trim II-III.

Întocmit:
Giliga Márta și Pásztor Csilla, consilieri,
Compartimentul relații externe

HOTĂRÂREA Nr. 42/2017
privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului
de transport public declarat câștigător în urma atribuirii
electronice din data de 20.02.2017
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Grüman
Róbert-Csongor privind atribuirea licenței de traseu operatorului
declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de
20.02.2017, 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” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare; procesul-verbal nr.
1714/21.02.2017 al Comisiei paritare pentru asigurarea
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu,
în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
pe noul traseu județean operatorului declarat câștigător în urma
atribuirii electronice din data de 20.02.2017, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Operatorul de transport desemnat câștigător va
încheia contract de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul
Județean Covasna.
(2) Operatorul de transport desemnat câștigător, va executa
cursele după eliberarea licenței de traseu de către ARR Agenţia

Covasna și după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Covasna.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri produc efecte de la
data comunicării celor interesați, conform art. 49 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, transport public judeţean din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 42/2017
Nr.
traseu

Denumire traseu

6

Saciova - Reci Sfântu Gheorghe
(24 km)

Operator de transport
câştigător
CROS-BOR S.R.L. Cod
Fiscal: R34578131 Loc.
Sfântu Gheorghe Jud. CV

Punctaj
obţinut
29

HOTĂRÂREA Nr. 43/2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor
pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de
sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul
Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive
a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul
Grüman Róbert-Csongor pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 202/2013 privind
aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii
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caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de
Consiliul Județean Covasna, văzând Raportul de specialitate al
Direcției Urbanism și Administrativ, precum și Rapoartele de
avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Covasna, având în vedere art. 4 lit. „b”, art. 15 şi art.
23 alin. (3) lit. „a” 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; ținând cont de:
adresa CROS-BOR S.R.L. nr. 22/22.02.2017, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr.
1752/22.02.2017; adresa Primăriei Comunei Reci nr.
626/21.02.2017, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1734/21.02.2017; în baza
art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru
transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe
baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul
că traseul 6. SACIOVA-RECI-SF GHEORGHE va avea
următorul cuprins:
„A: Denumirea
traseului:
6
SACIOVA-RECI-SF
GHEORGHE
km
0
4,1
6,5
8
9,6
21
24

Nr. de stație
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea stației
SACIOVA-Centru
ANINOASA-Centru
RECI-Complex Turistic
RECI-Centru
RECI-Pensiune Todor nr. adm. 128
SF GHEORGHE-Campu Frumos
SF GHEORGHE-Autog. Multi-Trans SA

„
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.

HOTĂRÂREA Nr. 44/2017
privind actualizarea traseelor şi a Programului de
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic
județean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28 februarie 2017, analizând Expunerea de motive a
Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul Grüman
Róbert-Csongor privind actualizarea traseelor și Programului de
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019, 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.
„c” din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare; Normele de aplicare ale
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, în baza art. 91
alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se actualizează traseele principale şi secundare de
transport public de persoane prin curse regulate în trafic
judeţean, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se actualizează Programul de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean valabil în
perioda 01.01.2014-30.06.2019, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 205/2016
privind actualizarea traseelor şi a Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.
Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2017.

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 44/2017

Traseele privind transportul public de personae prin curse regulate în trafic judeţean
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TRASEU

Nr.
crt.

Plecare

Loc. intermed.

Sosire

1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Saciova
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Zagon
Iarăş
Valea Mare
Zagon
Filia Vashámor
Bixad
Filia
Doboşeni
Înt. Buzaului

3

4
Arcuş
Angheluş
Dobolii de Jos
Zălan
Tg. Secuiesc
Sf Gheorghe
Calnic
Băţanii Mari
Sf. Gheorghe
Breţcu
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe

Zoltan
Sâncraiu
Bodoc
Dalnic
Reci
Valea Crişului
Araci
Covasna-Zagon
Tg. Secuiesc
Covasna-Leţ
Hăghig
Boroşneu Mare
Boroşneu Mare
Malnaş
Olteni
Ariuşd
Vâlcele
Ozun

TRASEU

Nr.
crt.

Plecare

Loc. intermed.

Sosire

1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
Dobarlău centru
Sântionlunca
Covasna
Băcel
Aita Medie
Baraolt
Baraolt
Herculian
Aita Seacă
Belin
Cernatul de Sus
Hilib
Tg. Secuiesc
Mereni
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Ghelinţa
Harale
Mărtănuş
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Turia
Icafalău
Pădureni
Covasna
Covasna
Surcea
Comandău
Înt. Buzăului
Înt. Buzăului
Barcani
Aita Medie
Albiş
Bicfalău
Ozun
Telechia
Sf. Gheorghe
Sita Buzăului (Ciumernic)

3
Ozun
Ozun
Brateş
Chichiş
Vâlcele
Talişoara
Talişoara
Băţanii Mici
Băţanii Mari
Căpeni
Cernat
Tinoasa
Tinoasa
Poian
Sânzieni
Sânzieni
Catalina
Catalina
Ghelinţa
Breţcu
Lunga
Băile Bálványos
Turia

4
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Vârghiş
Filia Vashámor
Baraolt
Baraolt
Baraolt
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Ojdula
Tg. Secuiesc
Petriceni
Valea Seacă
Mărcuşa
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Lemnia de Sus
Panorama Sf. Ana
Alungeni
Tg. Secuiesc
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe
Tg. Secuiesc
Zagon
Covasna
Covasna
Crasna
Lădăuţi
Înt. Buzăului
Baraolt
Tg. Secuiesc
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Covasna
Malnaş Băi
Înt. Buzăului

Cernat
Moacșa
Zăbala
Păpăuţi
Zăbala
Sita Buzăului

Aita Mare
Cernat
Lisnău
Brateş
Olteni
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PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN VALABIL ÎN PERIOADA 01.01.2014-30.06.2019
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A

B

C

Localitatea/autogara

Loc. intermed.

Localitatea/autogara

Km pe
sens

Nr. curse
planificate

Capacitate transport
(locuri)*

active

rezerve

Arcuş

8

12

minim 23 locuri

1

1

Zoltan

Angheluş

20

7

minim 23 locuri

1

1

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

Sâncraiu

Dobolii de Jos

18

10

minim 23 locuri

1

1

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Transbus SA
Saciova

Bodoc

Zălan

16

2

minim 23 locuri

1

0

Dalnic

39

2

minim 23 locuri

1

0

24

1

minim 10 locuri

1

0

Valea Crişului

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL
Sf. Gheorghe
Multi-Trans SA
Calnic

17

12

minim 23 locuri

1

1

Araci

Băţanii Mari

64

2

minim 23 locuri

2

0

Covasna-Zagon

Sf. Gheorghe

75

2

minim 23 locuri

1

1

Tg. Secuiesc

Breţcu

49,28

7

minim 10 locuri

2

1

Nr.
Retea

Nr.
grupa

Cod
traseu

01

00

001

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

02

00

002

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

03

00

003

04

01

004

05

02

005

06

03

006

07

00

007

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

08

00

008

09

04

009

10

00

010

Sf .Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

Reci

Nr. vehic. necesare
Dus
Plecare
4:40
5:00
5:40
7:00
6:40
10:00
13:00
15:10
16:30
16:00
20:50
23:00
4:40
6:30
12:40
14:40
16:00
20:30
23:00
4:40
5:40
6:50
7:30
13:00
15:00
16:30
18:00
20:45
23:00
6:00
16:10
4:50
14:30
6:00
4:30
4:40
5:45
6:45
10:00
12:30
15:10
16:00
16:30
19:00
20:30
23:00
6:55
12:00
11:00
15:30
4:30
7:00

Program circulatie
Intors
Sosire
Plecare
Sosire
5:00
5:10
5:30
5:20
5:20
5:40
6:00
6:10
6:30
7:20
7:25
7:45
7:00
7:00
7:20
10:20
10:30
10:50
13:20
13:30
13:50
15:30
15:40
16:00
16:50
17:00
17:20
16:20
16:30
16:50
21:10
21:30
21:50
23:20
23:40
0:00
5:15
5:20
5:55
7:05
7:15
7:50
13:15
13:30
14:05
15:15
15:20
15:55
16:35
16:45
17:20
21:05
21:30
22:05
23:35
23:45
0:20
5:08
5:10
5:38
6:08
6:10
6:38
7:18
7:20
7:48
7:58
8:00
8:28
13:28
13:30
13:58
15:28
15:40
16:08
16:58
17:00
17:28
18:28
18:30
18:58
21:13
21:20
21:48
23:28
23:40
0:08
6:35
6:35
7:10
16:45
16:50
17:25
5:45
7:00
7:55
15:25
15:25
16:20
6:40
15:45
16:25
4:57
5:07
6:12
7:12
10:27
12:57
15:37
16:27
16:57
19:27
20:57
23:27
9:25
14:30

5:00
5:10
6:10
7:20
10:30
13:00
15:40
16:30
17:00
19:35
21:30
23:40
13:00
15:30

5:40
8:10

5:45
8:30

5:27
5:37
6:37
7:47
10:57
13:27
16:07
16:57
17:27
20:02
21:57
0:07
15:30
18:00
13:36
18:06
6:55
9:40

Zilele de
circulatie
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

Nr.
Retea

Nr.
grupa

Cod
traseu

A

B

C

Localitatea/autogara

Loc. intermed.

Localitatea/autogara

Km pe
sens

Nr. curse
planificate

Capacitate transport
(locuri)*

Nr. vehic. necesare
active

rezerve

Dus

Program circulatie
Intors
Sosire
Plecare
Sosire
9:10
9:30
10:40
11:10
11:15
12:25
13:10
15:00
16:10
16:10
16:15
17:25
17:40
17:45
18:55
6:45
19:00
20:30

Zilele de
circulatie

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf.Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

48

1

minim 23 locuri

1

0

Plecare
8:00
10:00
12:00
15:00
16:30
5:15

30

1

minim 10 locuri

1

0

6:00

6:45

15:30

16:15

1,2,3,4,5

27

4

minim 23 locuri

2

1

Boroşneu Mare

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

30

8

minim 23 locuri

2

1

Filia Hámor

Malnaş

61

1

minim 23 locuri

1

0

5:42
7:32
8:32
15:12
6:16
6:46
7:16
9:16
14:02
17:06
13:46
17:46
8:15

6:45
7:35
13:30
16:00
7:30
7:20
12:25
15:30
17:30
19:00
15:30
19:00
16:00

7:27
8:17
14:12
16:42
8:16
8:06
13:11
16:16
18:16
19:46
16:16
19:46
17:55

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
6,7
1,2,3,4,5,6,7

016

Bixad

Olteni

31

1

minim 23 locuri

1

1

5:30

6:16

15:30

16:16

1,2,3,4,5

00

017

Filia

Ariuşd

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

5:00
6:50
7:50
14:30
5:30
6:00
6:30
8:30
13:16
16:20
13:00
17:00
6:20

73

3

minim 23 locuri

1

1

18

00

018

Doboşeni

Vâlcele

66

1

minim 23 locuri

1

1

9:30
9:45
9:30
7:30

13:00
13:00
15:00
16:00

15:30
15:45
17:30
18:00

1,3,4
2,5
6
1,2,3,4,5

19

06

019

Înt. Buzăului

Ozun

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA

7:00
7:00
7:00
5:30

45

3

minim 10 locuri

1

1

20

00

020

Dobârlău

Ozun

Sf. Gheorghe
Transbus SA

24

4

minim 10 locuri

1

0

21

07

021

Sântionlunca

Ozun

Sf. Gheorghe
Transbus SA

16

9

minim 10 locuri

1

0

22

00

022

Covasna

Brateş

Sf. Gheorghe
Transbus SA

31

6

minim 23 locuri

1

0

23

06

023

Băcel

Chichiş

15

1

minim 10 locuri

1

0

7:55
10:55
15:55
6:20
8:30
12:30
15:05
6:35
7:25
8:25
10:20
11:25
13:55
15:05
16:25
17:15
6:50
8:40
10:35
12:50
15:20
17:50
7:30

8:00
13:00
16:00
7:25
11:25
14:00
16:15
6:35
7:30
9:30
10:30
12:00
14:15
15:05
16:25
17:20
6:55
8:45
10:45
13:15
15:45
18:00
16:00

9:25
14:25
17:25
7:55
11:55
14:30
16:45
7:00
7:55
9:55
10:55
12:25
14:40
15:30
16:50
17:45
7:45
9:35
11:35
14:05
16:35
18:50
16:30

1,2,3,4,5
1,2.3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5

24

05

024

Aita Medie

Vâlcele

45

1

minim 10 locuri

1

0

6:30

7:20

14:30

15:20

1,2,3,4,5

25

00

025

Baraolt
Transloc SA

Tălişoara

Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Vârghis

6:30
9:30
14:30
5:50
8:00
12:00
14:35
6:10
7:00
8:00
9:55
11:00
13:30
14:40
16:00
16:50
6:00
7:50
9:45
12:00
14:30
17:00
7:00

8

2

minim 23 locuri

1

1

6:30
15:00

7:00
15:30

7:10
15:40

7:40
16:10

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

11

04

011

Zagon

Covasna-Leţ

12

05

012

Iarăş

Hăghig

13

03

013

Valea Mare

Boroşneu Mare

14

03

014

Zagon

15

00

015

16

01

17

6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

29

30

A

B

C

Localitatea/autogara

Loc. intermed.

Localitatea/autogara

Km pe
sens

Nr. curse
planificate

Capacitate transport
(locuri)*

active

rezerve

026

Baraolt
Transloc SA

Tălişoara

Filia Vashámor

11

4

minim 23 locuri

1

1

00

027

Herculian

Băţanii Mici

12

1

minim 23 locuri

1

1

28

00

028

Aita Seacă

Băţanii Mari

15

1

minim 23 locuri

1

0

7:00

7:35

15:00

15:35

1,2,3,4,5

29

00

029

Belin

Căpeni

20

1

minim 23 locuri

1

0

7:00

7:50

15:00

15:50

1,2,3,4,5

30

02

030

Cernatul de Sus

Cernat

Baraolt
Transloc SA
Baraolt
Transloc SA
Baraolt
Transloc SA
Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Plecare
6:20
9:20
12:00
15:00
6:50

15

3

minim 23 locuri

1

1

31

11

031

Hilib

Tinoasa

13

1

minim 23 locuri

1

0

6:15
7:25
16:15
6:15

6:20
15:15
16:15
15:20

6:50
15:45
16:45
15:50

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

32

11

032

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Tinoasa

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL
Ojdula

5:45
6:55
15:45
5:45

16

3

minim 23 locuri

1

0

33

08

033

Mereni

Poian

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

22

8

minim 23 locuri

2

1

34

08

034

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Sânzieni

Petriceni

12

4

minim 23 locuri

1

0

35

08

035

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Sânzieni

Valea Seacă

12

3

minim 23 locuri

1

0

36

02

036

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Catalina

Mărcuşa

16

4

minim 23 locuri

1

1

37

02

037

Ghelinţa

Catalina

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

14

4

minim 23 locuri

1

1

38

02

038

Harale

Ghelinţa

14

1

minim 23 locuri

1

1

6:55
15:40
16:35
6:20
7:40
9:05
11:25
13:50
16:00
17:00
18:50
7:00
8:00
15:40
16:45
7:00
15:45
16:45
6:50
7:45
15:45
16:40
6:15
7:15
8:30
16:10
6:15

7:00
15:40
5:45
7:10
14:10
9:30
12:00
15:10
16:15
17:00
5:45
7:00
8:00
15:40
6:00
7:00
15:45
5:55
6:50
8:00
15:45
5:40
6:15
7:30
15:10
16:15
15:20

7:20
16:00
6:05
8:05
15:05
10:25
12:55
16:05
17:10
17:55
6:40
7:30
8:30
16:10
6:30
7:30
16:15
6:25
7:15
8:25
16:10
6:05
6:45
8:00
15:40
16:45
15:50

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

39

11

039

Mărtănuş

Breţcu

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL
Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

6:35
15:20
16:15
5:25
*6:45
8:10
10:30
12:55
*15:05
16:05
17:55
*6:30
7:30
15:10
16:15
6:30
15:15
16:15
*6:25
7:20
15:20
16:15
5:45
*6:45
8:00
15:40
5:45

22

3

minim 23 locuri

1

0

40

11

040

Tg. Secuiesc
Autg.Trans-Intex SRL

Lunga

Lemnia de Sus

16

3

minim 23 locuri

1

1

41

08

041

Baile Balvanyos

Panorama Sf Ana

32

1

minim 10 locuri

1

0

6:25
7:50
16:30
5:50
7:00
15:50
10:30

6:25
15:10
16:30
5:55
7:05
15:55
18:00

7:05
15:50
17:10
6:25
7:35
16:25
19:30

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

42

08

042

Turia

Alungeni

12

2

minim 23 locuri

1

0

43

08

043

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL
Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL
Turia

5:45
7:10
15:50
5:20
*6:30
15:20
9:00

Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

13

4

minim 23 locuri

1

1

44

02

044

Icafalău

Cernat

Tg. Secuiesc

20

1

minim 10 locuri

1

0

5:30
15:20
5:45
*7:05
9:00
15:45
5:45

6:00
15:50
6:15
7:35
9:30
16:15
6:20

6:00
15:50
6:35
8:15
15:15
16:15
15:20

6:30
16:20
7:05
8:45
15:45
16:45
15:55

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

Nr.
Retea

Nr.
grupa

Cod
traseu

26

00

27

Nr. vehic. necesare
Dus

Program circulatie
Intors
Sosire
Plecare
Sosire
7:00
7:10
7:50
10:00
10:10
10:50
12:40
12:50
13:30
15:40
15:50
16:30
7:35
15:00
15:45

Zilele de
circulatie
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5

Nr.
Retea

Nr.
grupa

Cod
traseu

A

B

C

Localitatea/autogara

Loc. intermed.

Localitatea/autogara

45

00

045

Pădureni

Moacșa

46

10

046

Covasna
Prest.Serv.Tr.Gerendi

Zăbala

47

10

047

Covasna
Prest.Serv.Tr.Gerendi

Păpăuţi

48

00

048

Surcea

Zăbala

49

00

049

Comandău

50

00

050

Înt. Buzăului

51

00

051

52

00

53
54

Nr. vehic. necesare

Program circulatie
Intors
Sosire
Plecare
Sosire

Km pe
sens

Nr. curse
planificate

Capacitate transport
(locuri)*

active

rezerve

23

1

minim 23 locuri

1

0

6:10

6:50

15:30

16:10

1,2,3,4,5

20

3

minim 23 locuri

1

0

Zagon

18

6

minim 10 locuri

1

0

Covasna
Prest.Serv.Tr.Gerendi
Covasna
Prest.Serv.Tr.Gerendi
Crasna

14

1

minim 10 locuri

1

0

5:40
6:55
15:45
6:45
8:00
11:30
13:10
14:10
15:20
7:10

6:15
7:30
16:20
7:10
8:25
11:55
13:35
14:35
15:45
7:45

6:20
15:10
16:20
7:15
8:30
12:30
13:40
14:40
6:15
15:00

6:55
15:45
16:55
7:40
8:55
12:55
14:05
15:05
6:40
15:35

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,6
1,2,3,4,7
1,2,3,4,8
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

20

1

minim 10 locuri

1

0

6:00

7:00

16:00

17:00

1,3,5,7

16

6

minim 10 locuri

1

1

Înt. Buzăului

Lădăuţi

7

2

minim 10 locuri

1

0

052

Barcani

Înt. Buzăului

10

4

minim 10 locuri

1

0

09
00

053
054

Aita Medie
Albiş

Aita Mare
Cernat

20
16

1
1

minim 10 locuri
minim 10 locuri

1
1

0
0

6:30
7:40
10:10
12:15
14:45
17:45
6:55
13:25
6:25
8:25
12:55
16:55
7:50
6:15

6:35
7:50
10:15
12:20
16:15
18:30
7:00
13:30
7:30
9:00
14:30
17:30
15:00
15:30

7:05
8:20
10:45
12:50
16:45
19:00
7:25
13:55
7:55
9:25
14:55
17:55
15:50
16:00

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,6

55

07

055

Bicfalău

Lisnău

24

2

minim 10 locuri

1

0

56

07

056

Ozun

12

2

minim 10 locuri

1

0

57

10

057

Telechia

Brateş

12

1

minim 10 locuri

1

0

6:15
7:10
6:25
7:25
7:15

6:50
7:45
6:40
7:40
7:45

14:30
15:30
14:20
15:20
15:10

15:05
16:05
14:35
15:35
15:40

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

58

00

058

Sf.Gheorghe
Interlogistics SA

Olteni

Baraolt Transloc SA
Tg.Secuiesc
RO-D Transport SRL
Sf.Gheorghe
Interlogistics SA
Sf.Gheorghe
Transbus SA
Covasna
Prest.Serv.Tr.Gerendi
Malnaş Băi

6:00
7:10
9:40
11:45
14:15
17:15
6:30
13:00
6:00
8:00
12:30
16:30
7:00
5:45

23

3

minim 10 locuri

1

0

59

00

059

Sita Buzăului
Ciumernic

Înt. Buzăului

6

3

minim 10 locuri

1

0

6:05
16:25
14:25
6:40
7:28
14:44

6:40
17:00
15:00
7:02
7:50
15:06

6:45
20:00
18:00
7:04
14:20
15:08

7:20
20:35
18:35
7:26
14:42
15:30

1,2
3,4,5
6,7
1,2,3,4,5

Sita Buzăului

RO-D Transport SRL
Sf. Gheorghe
Interlogistics SA
Tg. Secuiesc
RO-D Transport SRL

Dus
Plecare

Zilele de
circulatie

Pe traseul nr.41 Tg. Secuiesc – Băile Bálványos – Panorama Sf. Ana autobuzul circulă numai în perioada sezonului 01 mai - 31 septembrie;
Cursele marcate cu semnul (*) circulă numai în perioada anului şcolar;

31

RAPORT
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2016
Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat prin
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a
administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative
şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele:
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
 şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
 dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
 minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.
Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică
asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean.
În data de 28 decembrie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului pentru aprobarea regulamentului
privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind
construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 28 decembrie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data de 29 decembrie
2015, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 ianuarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului pentru aprobarea regulamentului privind
condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii
electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard.
În data de 25 ianuarie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului privind aprobarea Strategiei
integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 ianuarie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data de 25 ianuarie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 8 februarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna martie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului privind
aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna.
În data de 12 februarie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului 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.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 18 iunie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data de 12 februarie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 23 februarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna martie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului 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.
În data de 15 iulie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului 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.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 iulie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data de 18 iulie 2016,
precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 1 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului 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.
În data de 29 iulie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului 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.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 iulie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 29 iulie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 10 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului 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.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea
județului Covasna din Asociația „Alutus Regio Egyesület”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 17 august
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la calitatea de
membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația „Alutus Regio Egyesület”.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea
județului Covasna din Asociația „Angustia Egyesület”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 17 august
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la calitatea de
membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația „Angustia Egyesület”.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea
județului Covasna din Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 17 august
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.

32

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la calitatea de
membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”.
În data de 25 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 25 august
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 5 septembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna octombrie 2016, a fost adoptat actul normativ pentru aprobarea modificării Contractului
de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
În data de 31 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal
2017, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 31 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 31 august
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 12 septembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna octombrie 2016, a fost adoptat actul normativ cu privire la stabilirea preţurilor
medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2017, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
În data de 4 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea
județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 4 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 4 noiembrie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 15 noiembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna decembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la calitatea de membru
fondator și retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
În data de 15 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru modificarea și completarea Hotărârii 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.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 15 noiembrie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 25 noiembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2017, să fie adoptat actul normativ pentru modificarea și
completarea Hotărârii 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.
În data de 25 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului
Covasna din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data de 25 decembrie
2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 5 decembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei
asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2017, să fie adoptat actul normativ privind renunțarea la calitatea
de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS
Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.
Întocmit,
Consilier
KOVÁCS Angela
Director executiv,
SZTAKICS István Attila

RAPORTUL ANUAL
asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2016,
de structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna
În conformitate cu prevederile art. 15 alineat (2) lit.f) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 787/2002, și cu cele ale art. 30 alineat (2) lit.f) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin
Hotărârea nr. 163/2016 a Consiliului Județean Covasna, Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali a Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Covasna, ca urmare a activității de monitorizare, a elaborat Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2016, de structurile însărcinate cu
asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna și anume: a Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, a Inspectoratului de Jandarmi Județean
„Gheorghe Doja” Covasna, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna și al Poliției Locale a municipiului Sfântu Gheorghe.
Activitatea desfășurată de aceste structuri de ordine publică a avut la bază legislația specifică, strategiile și programele elaborate de Ministerul Afacerilor Interne, de Jandarmeria
Română, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în conformitate cu obiectivele prevăzute în Programul de Guvernare 2013 – 2016.
Misiunile au fost stabilite și îndeplinite în scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirii și descoperirii
infracțiunilor și respectării ordinii și liniștii publice în județul Covasna.
Vă prezentăm, în continuare, aspecte concrete și date statistice din activitatea desfășurată în anul 2016 de către instituțiile județene abilitate în acest sens.
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA
I. Prevenirea criminalității
În perioada de referință polițiștii covăsneni au acționat preponderent pe două domenii considerate priorități naționale ale Poliției Române, respectiv:
- creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranță stradală, siguranță rutieră și siguranța
transporturilor;
- asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din
domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Pentru servirea comunității și prevenirea criminalității, polițiștii covasneni au executat:
- Intervenții la evenimente = 14.703 (-571)
- Razii => 10 (+8)
- Acțiuni cu efective lărgite => 4.097 (-996)
- Controale directe => 57.934 (-4.978)
Totodată aceștia au intervenit la 4.798 (-193) de apeluri ale cetățenilor effectuate prin SNUAU 112, din care, 4.301 (89,6%) din cazuri intervenția s-a realizat într-un
interval de sub 10 minute.
În baza marketing-ului de imagine a inspectoratului, au fost promovate aspectele positive și succesele înregistrate de polițiști prin:
- au fost realizate un număr de 18 materiale atipice cu caracter preventiv, volumul acestora depășind aproximativ 20.000 exemplare;
- au fost organizate și desfășurate un număr de 105 activități preventive în comun cu alte instituții sau organism neguvernamentale;
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- au fost organizate și s-a participat la un număr de 259 întâlniri cu instituțiile partenere în cadrul activităților preventive desfășurate;
- au fost derulate un număr de 19 acțiuni cu voluntarii Asociației de Tineret “Ecou” și ale Asociației “Salvatore”;
- au fost derulate un număr de 9 concursuri pe teme preventive;
- pe baza datelor statistice înregistrate în cursul trimestrului IV al anului 2016, sunt în curs de analizare rezultatele obținute în cadrul priorităților locale.
Activitatea educațional-preventivă desfășurată de poliția rutieră s-a materializat în:
- 172 activități de informare cu tematică rutieră în 75 de unități de învățământ de pe raza de competență, activități la care au participat un număr de 6.078 elevi și 189
de cadre didactice. Celor prezenți li s-a prezentat dinamica accidentelor de circulație în care au fost implicați minori și li s-au oferit informații de natură a preîntâmpina
producerea unor astfel de evenimente pe viitor;
- copiilor și participanților la trafic li s-au oferit flyere conținând recomandări în scopul prevenirii implicării în evenimente rutiere pe parcursul vacanței de vară, cu
ocazia „Zilei Internaționale a Copilului” și cu alte ocazii;
- s-a acordat sprijin la derularea pe raza județului a fazei finale a Concursului Național “Educația rutieră, educație pentru viață!”, eveniment organizat de Ministerul
Educației și Direcția Rutieră, unde au participat 148 de copii din 37 de județe ale țării, precum și pentru desfășurarea celei de-a IV-a ediții a Proiectului “Verde la educație,
pentru circulație”, unde 125 de copii au fost premiați cu flyere, orare școlare, fluiere și dulciuri.
- etc.
II. Combaterea criminalității
Pe parcursul anului 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna s-a înregistrat p scădere a infracționalității sesizate cu 12% față de anul anterior, 4.810 în
anul 2015 la 4.222 în anul 2016, din care 907 (+64) flagrante.
Indicatorii statistici evidențiază că, în cursul anului 2016, din totalul infracțiunilor sesizate 62% reprezintă infracțiuni judiciare, 41% reprezintă infracțiuni contra
patrimoniului, 30% infracțiuni contra persoanei - ponderea cea mai mare având-o infracțiunile de loviri sau alte violențe (57%).
Furturile, în procent de 58,78%, reprezintă cel mai important segment al infracțiunilor contra patrimoniului. Totodată 0,51% din totalul infracțiunilor contra
patrimoniului reprezintă faptele de tâlhărie, constatân-du-se scăderi cu o singură faptă față de anul 2015 (10 în 2015 la 9 în 2016).
În perioada analizată, la nivelul inspectoratului au fost sesizate 4.222 (-588) infracțiuni, din care 907 (+64) flagrante. A fost cuntinuată urmărirea penală împotriva suspectului pentru
un număr de 830 (-201) infracțiuni comise de 741 (-116) suspecți, din care față de 75 (-4) au fost dispuse măsuri cu character preventive.
II.1. Criminalitatea comisă cu violență
În cursul anului 2016, la nivelul județului Covasna au fost sesizate 7 infracțiuni de mare violență (4 omor și 3 tentative de omor), față de 6 în cursul anului 2014 (1 omor
și 5 tentative de omor), comise pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice și a unor conflicte spontane. Autorii au fost identificați și arestați, iar cauzele au fost
declinate spre competentă soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.
La infracționalitatea comisă cu violență în mediul intrafamilial, la nivelul județului au fost sesizate 291 (-28) infracțiunie, din care 266 au fost comise la domiciliu și 25 în
spațiul public.
Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății au scăzut cu 73 fapte, de la 1.039 la 966, din care 772 (-78) fapte sunt infracțiuni de loviri sau alte violențe.
II.2. Criminalitatea contra patrimoniului
În cursul anului 2016 au fost sesizate 1.735 infracțiuni contra patrimoniului, față de 2.146 infracțiuni sesizate în anul 2015, fiind înregistrată o scădere cu 19,16%.
Ponderea infracțiunilor contra patrimoniului este dată în special de infracțiunile de furt, care reprezintă 58,78% din total, înregistrându-se în 2016 un număr total de 1.020
fapte de furt, față de 2015, când au fost sesizate un număr total de 1.336 astfel de fapte (-316). Scăderi semnificative și în mediul urban (-205 fapte) și în mediul rural (-111
fapte).
În cazul furturilor din locuințe se înregistrează o scădere cu 29,54%, fiind sesizate 136 astfel de fapte în 2016 față de 193 fapte sesizate în 2015 (-57 fapte).
Infracțiunile de tâlhărie comise pe raza de competență au scăzut cu 1 faptă, de la 10 la 9, ceea ce situează județul Covasna pe ultimele locuri din țară.
II.3. Criminalitatea economico-financiară
În perioada analizată au fost sesizate 278 (-60) infracțiuni, din care infracțiunile de evaziune fiscală sesisate au scăzut cu 55 de fapte, de la 117 în anul 2015 la 62 în
anul 2016. Pe genuri de infracțiuni, cele mai mari scăderi la nivel de județ se înregistrează la infracțiunile de fals (-18) și la evaziune fiscală (-58).
La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au fost desfășurate 168 de acțiuni, cu 692 de controale directe, fiind depistate 136 de infracțiuni, din
care 7 în flagrant. Prejudiciul cercetat în dosarele în care s-a început urmărirea penală a fost de 6.474,8 mii RON, valoarea prejudiciului recuperat fiind de 3.922,4 mii lei.
Au fost aplicate 161 contravenții față de 109 în 2015, în valoare de 521.200 lei (+172.300 lei), fiind confiscată suma de 67.963 lei în numerar, bunuri și mărfuri în
valoare de 98.995 lei, respectiv 24.000 kg de îgrășăminte, 7.000 kg de deșeuri feroase, 60 mc de material lemnos110.949 țigarete, 4.288 litrii alcool, 74 produse
vestimentare/accesorii susceptibile de contrafacere, 38 de produse electrocasnice și 6 autoturisme.
Rezultatele obținute în domeniul combaterii corupției s-au materializat în perioada de referință în depistarea a 49 (-19) persoane, cercetater în 11 (-2) cauze penale
soluționate, fiind constatate 51 (-24) infracțiuni de corupție. În faptele de corupție au fost implicate 38 (-28) persoane cu funcții de conducere, contravavoarea somelor și a
bunurilor materiale care au făcut obiectul actelor de corupție fiind de 1.691.114 mii lei.
II.4. Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase
În anul 2016, activitatea structurii de specialitate a constat în :
- autorizarea/înregistrarea persoanelor fizice şi juridice, respectiv :
 42 unităţi pe linie de arme, din care 25 pentru arme letale, 15 pentru arme neletale şi 2 pentru comercializarea de arme şi muniţii
 6 agenţi economici pe linie de operaţiuni cu articole pirotehnice 2 pe linie de explozivi de uz civili
 118 agenţi economici pe linie de substanţe toxice şi produse de protectia plantelor
 16 Asociaţii de vânătoare, cu 34 fonduri de vânătoare şi 4 fonduri piscicole
 1.213 persoane fizice, din care 1040 titulare de permis de armă și 172 persoane titulare a Certificatului de deţinător
- arme deţinute de persoanele fizice şi juridice autorizate/înregistrate:
 2268 la persoane fizice
 690 de arme la unităţile juridice autorizate
- au fost executate 158 (+87 ) acţiuni cu efective lărgite, 1127(+24) controale directe din care 362(-111) verificări la deţinători de arme letale şi neletale din care
290(+4) pe linia prevenirii braconajului cinegetic şi 475(+131) pe linie de substanţe periculoase şi de protecţia plantelor.
- au fost executate 226 (+23) controale la sistemele de pază, 9(+2) controale cu comisarii Garzii de Mediu si 355(+27) de activităţi de cooperare cu alte instituţii cu
atribuţii în aplicarea legii şi un număr de 26(+2) activităţi de popularizare a legilor si 206(+3) instruiri cu personalul de pază.
- au fost constatate 45(-5) infracţiuni, din care 32 flagrante .
- au fost indisponibilizate 28(-16) arme, 1019(-690) muniţii, 32 (+11) kg articole pirotehnice şi 108 kg (+100) kg substanţe toxice şi 6,28 (+6,21) produse de protecţia
plantelor, precum şi 0.800 kg mercur.
- au mai fost indisponibilizate şi carne de vânat 89 kg, 3 trofee, un auto,1 exemplar râs şi 1 exemplar căprior;
II.5. Criminalitatea stradală
Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pentru toţi cetăţenii din judeţ a fost una din priorităţile poliţiei covăsnene, în scopul îmbunătăţirii sentimentului de siguranţă a
cetăţeanului fiind organizate şi derulate permanent misiuni preventive şi de descurajare a diferitelor categorii de infractori în toate localităţile judeţului.
Pentru realizarea acestui obiectiv, poliţiştii au acţionat în baza concepţiei de prevenire a criminalităţii stradale în sistem integrat, în cooperare cu jandarmi, poliţişti
locali, agenţi din societăţile private de pază şi protecţie din judeţ, precum şi organe ale administraţiei publice locale.
Infracţiunile stradale sesizate au înregistrat o scădere de la 78 la 62(-16(-20%)) fapte - ultimul loc din ţară, după volumul criminalităţii, dintre acestea 84% fiind comise
în mediul urban şi 16% în rural.
Se constată o scădere a infracţionalităţii stradale, fapt ce denotă că eforturile comune depuse de poliţiştii covăsneni, pentru creşterea gradului de siguranţă civică în
comunităţile urbane şi rurale, au avut eficienţa scontată.
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate(62), cele comise cu violenţă(8 infracţiuni) reprezintă 13%.
Pe genuri de fapte, infracţionalitatea stradală se prezintă astfel:
- furt => 54
- tâlhărie => 7
- ultraj => 1
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Infracţiunile de furt (54 reprezintă 87% din totalul infracţiunilor stradale sesizate, majoritatea fiind furturi din auto.
Ponderea furturilor stradale s-a înregistrat în mediul urban (83%)) fiind înregistrate 9 infracţiuni în mediul rural (17%).
În ceea ce priveşte infracţiunile stradale constatate în flagrant, se înregistrează un trend ascendent, cu 10 infracţiuni flagrante(+2(+25%)).
II.6. Infracţionalitatea în domeniul piscicol şi al silviculturii
Activităţile desfășurate în aceste domenii au avut la bază direcţiile de acţiune desprinse din Programele naţionale privind:
- prevenirea si combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos
(Planurile Comune de Acțiune – ,, SCUTUL PĂDURII 2015 şi 2016“ );
- prevenirea si combaterea braconajului piscicol și a comercializării ilegale de pește și subproduse de pește (Planurile Comune de Acţiune - ,,STOP BRACONAJULUI
2015 şi 2016”.
II.7. Criminalitatea în domeniul silvic
Au fost organizate şi executate 1381 acţiuni pe linie de silvicultură, atât în fondul forestier cât şi la instalaţiile de prelucrat lemn rotund, cu următoarele rezultate:
- constatarea şi aplicarea a 560 sancţiuni contravenționale în valoare totală de 612,31 mii lei;
- confiscarea cantităţii de 1569,99 mc material lemnos în valoare de 300,82 mii lei.
- instrumentarea a 209 lucrări penale înregistrate, vizând 189 fapte ilicite sesizate în domeniul silviculturii.
Menţionăm că la nivelul judeţului nu s-au înregistrat cazuri de defrişări ilegale şi nici fapte ilicite cu impact deosebit asupra fondului forestier naţional sau asupra
mediului înconjurător.
II.8. Criminalitatea în domeniul piscicol
În perioada analizată am executat 174 acţiuni pe linie de piscicultură, ocazie cu care au fost înregistrate 2 cauze penale, aplicate 38 sancțiuni contravenționale în valoare
totală de 5,7 mii lei.
Menţionăm că la nivelul judeţului nu am înregistrat cazuri cu impact deosebit asupra fondului piscicol sau asupra mediului înconjurător.
II.9. Criminalitatea în școli
La nivelul judeţului Covasna, prevenirea şi combaterea criminalităţii săvârşită în mediul şcolar reprezintă o preocupare permanentă, domeniu în care am înregistrat
următoarele rezultate :
- activităţi în unităţi de învăţământ – 8221 (+248)
 patrulări – 6720 (+148)
 acţiuni – 700(+300)
 ședinţe – 440 (-524)
- grupuri de lucru comune – 5
În perioada analizată au fost sesizate 6 (-10(-63%)) fapte penale comise exclusiv în incinta unităţilor şcolare, toate de lovire sau alte violenţe.
De asemenea într-o situaţie s-a intervenit în urma solicitării prin S.N.U.A.U. 112.
Nu au fost sesizate infracţiuni de mare violenţă (tâlhărie, omor, viol) săvârşite în unităţile de învăţământ sau zonele adiacente acestora.
Apreciem că situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ şi în zonele adiacente acestora este sub control, activităţile desfăşurate fiind de natură a asigura derularea
procesului de învăţământ în condiţii foarte bune.
II.10. Siguranţa Traficului Rutier
În cursul anului 2016, au fost executate 2414(-1598) acţiuni, din care 1764 (-859) cu efective proprii, 650 (-152) împreună cu alte formaţiuni ale poliţiei, precum şi altele
în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile.
În timpul acestor acţiuni, poliţiştii rutieri au constatat 415 (+20) infracţiuni, din care 202 (+5) la regimul circulaţiei rutiere şi 213 (+15) de altă natură.
Pentru abaterile constatate, poliţiştii au aplicat 17414(-292) sancţiuni contravenţionale, au reţinut 930(+198) permise de conducere şi au retras 619(-124) certificate de
înmatriculare.
Întreaga activitate desfășurată de structurile poliției rutiere s-a axat pe combaterea cauzelor generatoare de accidente, astfel:
- viteză: au fost aplicate 6544(-2690) sancțiuni;
- pietoni: au fost aplicate 1216(-634)sancțiuni;
- prioritate pietoni: au fost aplicate 32(+4) sancţiuni;
- bicicliști: au fost aplicate 518(-543) sanctiuni.
Pe raza judeţului Covasna s-au produs 82(+0) accidente grave, soldate cu 27(+13) morţi, 75(-4) răniţi grav şi 45(+7) răniţi uşor.
Principalele cauze generatoare a accidentelor de circulaţie, la care s-au înregistrat creșteri comparativ cu anul 2014, sunt următoarele:

Animale sau alte obiecte
Abateri conducători de atelaje și animale
Adormire la volan
Circulație pe sensul opus
Alte preocupări de natură a distrage atenția
Neasigurare mers inapoi
Neasigurare schimbare bandă
Nerespectare trecere la nivel cu calea ferata
Pietoni pe partea carosabilă

2015
1
0
5
3
0
1
0
0
6

2016
1
6
8
5
2
2
1
1
7

Diferența
0
+6
+3
+2
+2
+1
+1
+1
+1

Repartiția din punct de vedere al orelor și mediului producerii accidentelor este următoarea: 06:01-14:00 – 27; 14:01-22:00 – 40; 22:01-06:00 – 15 accidente; în afara
localității 35 accidente, în mediul rural 42 iar în cel urban 15, situații reprezentate grafic în continuare.
II.11. Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii
Menținând direcţiile anterioare, polițiști de proximitate au acționat în slujba comunității, având în atenţie prevenirea faptelor cu violentă, menținerea unui climat de ordine şi linişte
publică, prevenirea faptelor ce aduc atingere avutului public şi privat, solicitările cetaţenilor dar şi alte activităţi care le revin în competenţă.
În anul 2016, polițiștii de proximitate din judetul Covasna au primit spre verificare și soluționare 923(-56) de reclamatii din care 900 au fost solutionate, iar 23 au ramas în lucru.
Deasemenea lucrătorii de proximitate au desfăşurat o serie de activităţi conform prevederilor dispozițiilor de linie:
- activităţi directe în comunitate – 3967;
- întâlniri cu persoane de vârsta a treia –356;
- persoane consiliate – 3331;
- activităţi în unităţi de învăţământ – 3073;
- activităţi preventive la asociaţii de locatari – 249;
- informaţii introduse în RI – 183;
- infracţiuni constatate în flagrant – 11;
II.12. Relaţia cu publicul
Plasând problemele cetăţenilor în centrul preocupărilor noastre, am acţionat cu prioritate, pentru garantarea dreptului de petiţionare prevăzut de Constituţia României,
prin sprijinul acordat în formularea şi depunerea de sesizări, cereri, reclamaţii, acordarea de asistenţă victimelor infracţiunilor şi primirea în audienţă, ocazii cu care publicul a
beneficiat de o primire profesionistă, călduroasă şi o prelucrare rapidă a sesizărilor
În perioada evaluată au fost înregistrate 2.293 petiţii, soluţionate 2.214 petiţii , 79 rămânând în lucru.
Conducerea instituţiei a primit în audienţă 286 persoane, ocazii cu care au fost depuse 206 petiţii.
Principalele domenii de interes au fost:
- reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere;
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- stadiul cercetărilor în dosarele penale aflate în lucru;
- nerespectarea unor clauze contractuale;
- contestarea proceselor verbale de contraventie;
- tulburarea ordinii şi liniştii publice.
În perioada supusă analizei nu s-au înregistrat cazuri de petiţii ieşite din termen, urmărindu-se permanent ca răspunsurile înaintate petenţilor să fie în concordanţă cu
aspectele semnalate în petiţii.
La conducerea instituţiei au fost primite în audienţă 37 persoane, ocazii cu care au fost depuse 11 (-9) petiţii, toate soluţionate în termen.
INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN „GHEORGHE DOJA” COVASNA
ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
În perioada supusă evaluării, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” Covasna a executat un număr de 4.755 de misiuni cu un efectiv de 21.142 jandarmi,
în creștere cu 1,6 %, față de anul 2015, din care:
- 840 misiuni de asigurare a ordinii publice;
- 272 acţiuni de intervenţie;
- misiuni de menţinere a ordinii publice;
- 9 acţiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale;
- 439 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional;
- 403 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.
Faptul că pe timpul executării misiunilor specifice nu s-au confruntat cu probleme deosebite se consideră că efectivele au acţionat cu profesionalism şi că performanţa
acţiunilor operative a crescut.
1. Asigurarea ordinii publice
Structurile de ordine publică ale Inspectoratului şi-au îndeplinit atribuţiile prin asigurarea ordinii publice la manifestările care au avut loc în spaţiul public la întruniri şi
manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni, acţiuni de pichetare, promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive, religioase.
Ca o prioritate acţională s-a avut în vedere dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice, pentru evitarea situaţiilor de risc, îndeosebi pe
timpul desfăşurării manifestărilor publice de amploare, efectuarea manevrei de forţe şi mijloace pentru acoperirea corespunzătoare a spaţiului public, sporirea numărului de
efective în stradă prin asigurarea unor dispozitive suplimentare în zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea şi/sau aplanarea stărilor conflictuale,
descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerşetoria, prostituţia şi proxenetismul, furturile, înşelăciunile etc.).
Eforturile s-au concentrat pentru realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute
sau pentru rezolvarea situaţiilor deosebite în vederea asigurării intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice,
în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată a fost.
În perioada analizată numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a crescut cu aproximativ 137% faţă de anul anterior (de la 354 la 840), toate desfăşurându-se fără
probleme deosebite.
Pe genuri de misiuni situaţia se prezintă astfel:
 264 manifestări culturale, religioase şi comemorative (cele mai importante dintre acestea fiind manifestările de sărbătorire a Zilei Naţionale a României,
comemorarea revoluţiei de la 1848-1849, zilele municipiului Sf. Gheorghe, Nedeea Mocănească, sărbătorirea Sf. Ştefan, sărbătoarea populară Ciobănaşul din localitatea
Întorsura Buzăului);
 71 manifestări sportive (cele mai importante fiind meciurile de baschet din cadrul Ligii Naționale, meciurile de Futsal din cadrul Diviziei A şi meciurile de fotbal
din liga a II – a din mun. Sf. Gheorghe);
 4 manifestaţii de protest în mun. Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe;
 326 acțiuni de protecție antiteroristă (în zona obiectivelor asigurate cu pază de către I.J.J. Covasna);
 3 acțiuni pe timpul unor vizite oficiale (ambasadorul S.U.A. și al Marii Britanii la București);
 172 acțiuni executate premergător și pe timpul alegerilor pentru administrația publică locală și pentru Parlamentul României.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unei fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a unui făptuitor şi aplicarea unui număr de 89 sancţiuni
contravenţionale.
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu s-au înregistrat evenimente deosebite şi nici situaţii de tulburare gravă a ordinii publice.
2. Acţiuni de intervenţie
Structurile de ordine publică au acţionat la:
 270 intervenţii la solicitări prin S.N.U.A.U. „112 sau alte apeluri telefonice cu 1360 jandarmi;
 2 intervenţii de salvare-evacuare cu 5 jandarmi (persoane rătăcite).
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea a 3 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 3 făptuitori şi aplicarea unui număr de 73 sancţiuni
contravenţionale.
Intervenţiile structurilor de ordine publică au fost operative şi eficiente şi nu au impus folosirea excesivă a forţei sau a mijloacelor din dotare.
3. Participarea la menţinerea ordinii publice
În cadrul sistemului integrat de menţinere a ordinii publice s-a realizat un climat de siguranţă publică pentru cetăţenii judeţului prin desfăşurarea a:
 512 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunile Şugaş Băi și Covasna şi pe traseele turistice adiacente acestor stațiuni;
 382 acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ;
 2.516 patrule de jandarmi în municipiul Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și oraşul Înt. Buzăului;
 2.654 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, oraşele Covasna şi Înt. Buzăului;
 46 patrule de jandarmi în mediul rural;
 566 patrule mixte în mediul rural;
 9 acţiuni executate în alte zone de interes operativ.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 18 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 18 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi,
respectiv participarea la constatarea unui număr de 64 de fapte penale şi prinderea în flagrant a 79 de făptuitori în misiunile executate în sistem mixt.
Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publică au fost aplicate un număr de 729 sancţiuni contravenţionale.
4. Acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale
În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele:
 5 misiuni în cooperare cu DIICOT;
 1 misiune în cooperare cu DGA;
 1 misiune în cooperare cu DNA;
 1 misiune în cooperare cu BCCO;
 1 misiune în cooperare cu Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.
5. Acţiuni executate în cooperare/colaborare cu alte instituţii şi punerea în aplicare a mandatelor de aducere
În cursul anului 2016, în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate s-au executat un număr de 439 de misiuni cu alte instituţii astfel:
 236 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Covasna;
 101 acţiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna;
 47 acţiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituţia Prefectului Covasna şi Biroul pentru Imigrări Covasna);
 24 acţiuni în colaborare cu executorii judecătoreşti;
 9 acţiuni în colaborare cu alte instituţii( I.Ş.J., Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., I.T.M.);
 7 acţiuni în colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale;
 6 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai A.J.V.P.S. Covasna;
 5 acţiuni în cooperare cu S.P.P.;
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 4 acţiuni în colaborare cu A.R.R. Covasna.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 6 fapte penale şi prinderea în flagrant a 5 făptuitori şi aplicarea unui număr de 82 sancţiuni
contravenţionale.
Un accent deosebit a fost pus pe organizarea şi executarea unor acţiuni pe linia combaterii delictelor silvice, activitate materializată în constatarea a 8 fapte penale şi
aplicarea a 65 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 71.400 lei.
În perioada analizată, au mai fost executate 403 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 911 jandarmi, neexistând situaţii în care
mandatele să nu fie executate.
6. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
În anul 2016, au fost constatate de către jandarmi 28 fapte de natură penală, care s-au materializat în întocmirea a 23 dosare cu acte de constatare.
Pe genuri, situaţia acestora se prezintă astfel :
- Furturi - 3;
- Distrugeri - 2;
- Lovire sau alte violenţe – 11;
- Legea 46/2008 codul silvic – 8;
- Fraudă la vot – 1;
- Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase – 1;
- Legea 217/2003 – 2.
Comparativ cu rezultatele obţinute în anul 2015, se constată o creştere a faptelor penale constatate de jandarmi cu 8% (de la 26 în 2015 la 28 în 2016) şi o creștere a
faptelor penale constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliţia cu 9 % (de la la 65 în 2015 la 70 în 2016).
De asemenea, se constată o creştere semnificativă a indicatorului contravenţii aplicate cu 134 % (de la 426 în 2015 la 983 în 2016).
Tot în perioada analizată, au fost executate 65 acţiuni preventiv-educative, din care 51 acţiuni la instituţiile de învăţământ o acțiune pe linia combaterii consumului de
droguri, o acțiune pe linia prevenirei delincvenței juvenile şi 3 acţiuni cu ocazia manifestărilor sau competiţiilor sportive 4 acțiuni pe linia protecției mediului, o acțiune pe
linia traficului de persoane, alte programe - 4.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „MIHAI VITEAZUL” AL JUDEŢULUI COVASNA
Evaluarea activităţilor operative şi de prevenire 2016
S-au efectuat 2279 intervenţii în situaţii de urgenţă (în medie aprox. 6,2 pe zi), din care:

Situaţia comparativă a numărului de evenimente gestionate de I.S.U Covasna
Situaţia comparativă a evenimentelor gestionate de I.S.U Covasna în funcţie de tipul acestora
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15
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MApN
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Durata medie a deplasărilor la intervenţii în situaţii de urgenţă a fost următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3

Subunitatea
Detaşamentul de pompieri Sf. Gheorghe
Secţia de pompieri Tg. Secuiesc
Pichetul de pompieri Înt. Buzăului
TOTAL UNITATE

2014

2015

2016

16’24”
11’13”
8’22”
11’21”

15’04”
12’37”
9’42”
13’33”

15’52”
12’19”
9’15”
12’47”

Pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă au fost folosite un număr de 3817 autospeciale şi utilaje aparţinând ISU Covasna, din care:
 ASAS – 1213
 AScM - 25
 Ambulanţe SMURD - 2011
 Descarcerare – 63
 MP - 32
 Alte utilaje – 473
De asemenea, la intervenţii au participat, în cooperare cu echipajele ISU Covasna şi un număr de 335 ambulanţe SAJ, respective 35 autospeciale aparţinând S.V.S.U..
Intervenţii ale S.V.S.U. pe tipuri de situaţii de urgenţă:

Nr.
crt.
1
2
3
4
6
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care a acţionat
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Arcuş
Baraolt
Băţanii Mari
Bodoc
Bixad
Boroşneu Mare
Breţcu
Chichiş
Covasna
Lemnia
Ozun
Poian
Sita Buzăului
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Tuşnad Băi
Vârghiş
Zagon
Zăbala
Total

1
3
1
1
3
1
1
2
5
2
1
1
1

Incendiu –
intervenit de
S.V.S.U.

Situaţia de urgenţă
Incendiu de vegetaţie uscată şi altele intervenit de serviciile profesioniste în
cooperare cu S.V.S.U
1

1
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uscată şi altele intervenit de S.V.S.U.

1
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3

1
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1
1
2
2
28

1

1
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4

Total
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1
1
5
1
1
4
1
1
2
9
4
1
1
1
1
1
2
2
2
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1. INCENDII
În perioada analizată, în zona de competenţă a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna s-au produs un număr de 134 incendii, care
au fost gestionate astfel:
 99 incendii au fost lichidate de către structurile de intervenţie din cadrul inspectoratului;
 27 incendii au fost lichidate în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
 5 incendii au fost lichidate de către Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
 1 incendiu a fost lichidat de două subunităţi în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
 1 incendiu a fost lichidat de personalul profesionist din cadrul a două inspectorate pentru situaţii de urgenţă limitrofe;
 1 incendiu a fost lichidat de către structurile de intervenţie din cadrul inspectoratului în cooperare cu Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă
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1.1 Situaţia incendiilor pe subunităţi

În raionul de intervenţie al Detaşamentului de pompieri Sf. Gheorghe au avut loc un număr de 72 incendii, din care:
-52 incendii au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul structurii;
-16 incendii au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U.:
 1 S.V.S.U. Boroşneu Mare
 2 S.V.S.U. Zagon
 1 S.V.S.U. Bodoc
 1 S.V.S.U. Covasna
 3 S.V.S.U. Baraolt
 3 S.V.S.U. Bixad
 2 S.V.S.U. Chichiş
 1 S.V.S.U. Arcuş
 1 S.V.S.U. Ozun
 1 S.V.S.U. Băţanii Mari
-2 incendii au fost lichidate de către S.V.S.U.
 1 S.V.S.U. Vârghiş
 1 S.V.S.U. Baraolt
-1 incendiu a fost lichidat de două subunităţi în cooperare cu S.V.S.U.;
-1 incendiu a fost lichidat de personalul profesionist din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în cooperare cu Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al
S.C.Schweighofer Holzindustrie S.R.L.;
În raionul de intervenţie al Secţiei de Pompieri Tg. Secuiesc au avut loc un număr de 42 incendii, din care:
- 28 incendii au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul structurii
- 10 incendii au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U.
- 3 incendiu a fost lichidat de S.V.S.U.
- 1 incendiu a fost lichidat de două subunităţi în cooperare cu S.V.S.U.:
 S.V.S.U. Covasna şi S.V.S.U. Zăbala
În raionul de intervenţie al Pichetului de pompieri Întorsura Buzăului s-a produs 20 incendii, din care:
- 19 incendii au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul structurii
- 1 incendiu a fost lichidat în cooperare cu S.V.S.U. Sita Buzăului
1.2 Repartizarea incendiilor după obiectivul afectat şi ramura economică:
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1.3. Situația împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor:
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1.4 Sursele probabile de incendiu:

Pe timpul intervenţiilor la incendii au decedat 3 persoane (3 adulţi).
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 2 persoane (2 adulţi), bunuri estimate la valoarea de cca. 132.046.400 lei, iar pagubele produse de incendii au fost estimate la
cca. 2.385.300 lei.
2. INCENDII DE VEGETAŢIE ŞI ALTELE
În zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, în anul 2015 au avut loc 40 incendii de vegetaţie uscata şi
altele, din care:
- 32 incendii de vegetaţie şi altele au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul structurii
- 4 incendii de vegetaţie şi altele au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U.:
 1 S.V.S.U. Bixad
 1 S.V.S.U. Aita Mare
 1 S.V.S.U. Vârghiş
 1 S.V.S.U. Turia
- 4 incendii de vegetaţie şi altele au fost lichidate de către S.V.S.U.:
 2 S.V.S.U. Lemnia
 1 S.V.S.U. Covasna
 1 S.V.S.U. Baraolt
3. Analiza intervenţiilor SIAMUD
În perioada 01.01-31.12.2016 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna a intervenit prin echipajele specializate la un număr de 2143
(în medie aprox. 5,9 pe zi) intervenţii, detaliate astfel:
- 1965 cazuri medicale S.M.U.R.D
- 25 descarcerare şi prim ajutor
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- 25 alte intervenţii
- 18 întors din drum
- 96 deplasare fără intervenţie
- 14 alarmă falsă
În perioada analizată, punctele de lucru S.M.U.R.D. din cadrul I.S.U. Covasna au acţionat pentru rezolvarea a 1965 (în medie aprox. 5,4 pe zi) cazuri medicale, detaliate astfel:

REPARTIZAREA INTERVENŢIILOR PE PUNCTE DE LUCRU S.M.U.R.D
- S.M.U.R.D. Sfântu Gheorghe
1135 cazuri
- S.M.U.R.D. Târgu Secuiesc
460 cazuri
- P.L. Breţcu
85 cazuri
- S.M.U.R.D. Întorsura Buzăului
285 cazuri
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41

4. Alte situaţii de urgenţă
În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna a gestionat 80 evenimente încadrate, conform îndrumătorului pentru
folosirea şi completarea raportului de intervenţie, la alte situaţii de urgenţă:
- 1 transport de apă;
- 5 îndepărtare ţigle de pe acoperişul clădirilor;
- 3 îndepărtare ţurţuri;
- 3 îndepărtare arbori de pe carosabil în urma unei furtuni;
- 1 îndepărtare burlan metalic în pericol să cadă, ce punea în pericol siguranţa copiilor şi a cadrelor didactice;
- 20 inundaţii (evacuarea apei din gospodării ca urmare a precipitaţiilor abundente);
- 5 asanarea teritoriului de muniţia neexplodată;
- 1 distrugere muniţie;
- 1 accident transport cu substanţe periculoase;
La un număr de 306 evenimente cu public numeros ce puteau genera situaţii de urgenţă, măsurile specifice au fost asigurate de la faţa locului prin Serviciile Voluntare
pentru Situaţii de Urgenţă ori de la sediile structurilor de intervenţie subordonate, nefiind necesară deplasarea la faţa locului.
5. Alte intervenţii
În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna a gestionat 80 evenimente încadrate, conform îndrumătorului pentru
folosirea şi completarea raportului de intervenţie, la alte intervenţii:
- 30 transport persoane, la solicitarea SAJ;
- 22 deblocare uşa;
- 6 degajare persoane decedate (din mofetă, râu, lac, etc.);
- 7 îndepărtare arbori căzuţi pe carosabil sau pe faţada blocurilor;
- 3 căutare persoane rătăcite;
- 1 iluminare secţie de votare
- 1 evacuarea apei din subsolul locuinţei
- 1 îndepărtare ţigle de pe acoperişul clădirii
- 1 căutare persoană în mediul acvatic;
- 1 montare saci de nisip pentru amenajare dig;
- 1 recunoaştere şi informare preventivă cu ocazia slujbei de înviere;
- 1 asistenţă persoană cu intenţia de a se arunca în gol;
- 1 salvări animale;
- 1 deblocare autotren înzăpezit;
- 1 scurgere gaze;
- 1 deconectare borne acumulator auto;
- 1 sablare caroserie auto ce transporta substanţe periculoase;
6. Salvări animale
În perioada analizată, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna s-au înregistrat 7 intervenţii pentru
salvarea animalelor, dintre care 4 animale mari şi 3 mici.
7. Analiza intervenţiilor pentru protecţia mediului
În această perioadă s-a înregistrat 1 intervenţie pentru protecţia mediului, aceasta reprezentând o activitate de sablare a carosabilului în urma unui accident rutier.
ACTIVITATEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE

ACTIVITATEA DE AVIZARE- AUTORIZARE

În anul 2016 specialişti din cadrul inspecţiei de prevenire au analizat un număr de 340 documentaţii în vederea emiterii avizelor şi/sau autorizaţiilor de specialitate
(avize, autorizatii, P.U.Z., acorduri, avize planuri, transporturi, etc), față de 259 în anul 2015, 181 în anul 2014 şi 116 în anul 2013.
În perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2016 specialişti din cadrul inspecţiei de prevenire au efectuat un număr de:
- 1019 controale la institutii, operatori economici şi localităţi,
- 254 verificări de protecţie civilă
- 45 controale la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
- control la serviciile private pentru situaţii de urgenţă
- 68 controale la obiective de investiţii
- 12 activitati ca urmare a unor petiţii sau sesizării
- 4 la construcții hidrotehnice și puncte de comandă
- la obiective supuse controlului activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
- 14 audituri la persoane juridice atestate
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TOTAL CONTROALE executate la localităţi, operatori economici şi localităţi
Total controale fără activităţile desfăşurate pentru procesul electoral (secţiile de votare)

2015
861
861

2016
1019
698

Comparatie
↗18,35%
↘-19%

ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE A POPULAȚIEI
EXERCIŢII
Exerciţii de alarmare publică
Exerciţii de simulare a producerii unor situaţii de urgenţă
Exerciţii şi aplicaţii desfăşurate cu serviciile voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă

2015
14
555
45

2016
15
490
46

Comparatie
↗ 7,14%
↘-11,72%
↗ 2,22%

ÎNDRUMAREA CERCURILOR DE ELEVI

CERCURI TEHNICO-APLICATIVE ÎNDRUMATE
- număr de cercuri „Prietenii Pompierilor”
- număr de cercuri „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”

2015
96
41
55

2016
87
50
37

Comparatie
↘-10%
↗21,95%
↘-32,73%

ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE DESFĂŞURATE LA INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „MIHAI VITEAZUL” AL
JUDEŢULUI COVASNA PLANIFICATE PRIN PLANUL DE PREGĂRIRE PE ANUL 2016
- 3 convocări de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
- convocare de pregătire anuală cu conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluşi în PAAR, precum şi şefii celulelor de urgenţă
- instruire de pregătire anuală cu conducătorii operatorilor economici care desfăşoară activităţi la unităţi de primire turistice, de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
- instruire de pregătire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/inspector de protective civilă/cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
- instruire de pregătire cu unităţile de învăţământ şi cu personalul didactic desemnat să execute pregătirea
- convocare de pregătire anuală cu şefii celulelor de urgenţă de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc conform HG nr.642/2005
- convocare de pregătire cu cadrele tehnice psi/protective civilă prestatori de servicii
CONCURSURI
Nr. crt.
Faza
Data
Locul desfăşurării
Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

1

Judeţeană

29.05.
2016

Valea Crişului

12

Alba

7

SVSU Boroşneu Mare (Leţ)

9

- Locul I – Şcoala Gimnazială ”Nicolae Russu” Bobocea – Sita
Buzăului
- Locul II – Şcoala Gimnazială ”Bibo Jozsef” Brateş
- Locul III –Palatul copiilor
- Locul IV – Şcoala Gimnazială ”Kelemen Didak” Mereni
- Locul V – Şcoala Gimnazială ”Laszlo Lukacs” Ilieni
- Locul VI – Şcoala Gimnazială ”Romulus Cioflec” Araci
- Locul VII – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe
- Locul VIII - Şcoala Gimnazială ”Godri Ferenc” Sf. Gheorghe
- Locul IX - Şcoala Gimnazială ”Czetz Janos” Ghidfalău

7

- Locul I – Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
- Locul II – Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Înt. Buzăului
- Locul III –Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes” Tg. Secuiesc
- Locul IV – Şcoala Gimnazială „Bibo Jozsef” Brateş
- Locul V – Şcoala Gimnazială „Godri Ferenc” Sf. Gheorghe
*conform art. 35 din regulament, au fost respinse 2 echipaje
deoarece la proba teoretică, nu au obţinut minim 16 pct. (Şcoala
Gimnazială „Romulus Cioflec”-Araci, Şcoala Gimnazială
„Kelemen Didak” Mereni)

2

Conform art. 35 din regulament, au fost respinse 2 echipaje
deoarece la proba teoretică, nu au obţinut minim 16 pct. (Liceul
teologic reformat Tg. Secuiesc, Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” Sf. Gheorghe

Inter judeţeană

12.05.
2016

1

Denumire SVSU/Şcoli
- Locul I – SVSU Boroşneu Mare (Leţ)
- Locul II – SVSU Valea Crişului
- Locul III – SVSU Chichiş
- Locul IV – SVSU Breţcu
- Locul V – SVSU Fotoş
- Locul VI – SVSU Ozun
- Locul VII – SVSU Dalnic
- Locul VIII – SVSU Aita Mare
- Locul IX – SVSU Reci
- Locul X – SVSU Cernat
- Locul XI – Belin
- Locul XII - Hăghig

06-08.07.
2016
Cercuri de elevi - „Prietenii pompierilor”
Judeţeană
2

Nr. echipaje

Şcoala Gimnazială
„Nicolae Colan”

Clasament

Leţ - I

Leţ - IV

Cercuri de elevi - „Cu viaţa mea apăr viaţa” – Gimnaziu

1

Judeţeană

20.05.
2016

Şcoala Gimnazială
„Nicolae Colan”

Cercuri de elevi - „Cu viaţa mea apăr viaţa” – Liceu
1

Judeţeană

20.05.
2016

Şcoala Gimnazială
„Nicolae Colan”
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ADĂPOSTIREA

În oraşul Întorsura
Buzăului 281,18%
(luând în calcul şi
tunelul de cale ferată)

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu
Gheorghe care funcționează din data de 01.01.2011 în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 – legea poliţiei locale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010.
Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, având următoarea componenţă organizatorică:
a) structura de ordine şi linişte publică, pază a bunurilor şi evidenţă a persoanelor;
b) structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) structura de disciplină în construcţii şi afişajul stradal;
d) structura de protecţia mediului;
e) structura de activitate comercială.
În anul 2016 s-au aplicat 10.023 sancțiuni contravenționale, din care 9.393 amenzi în cuantum de 1.082.060 lei și 630 avertismente scrise.
Fig. 1: Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii locali comparativ cu anul 2015

În anul 2016, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost întocmite și comunicate:
- un număr de 1.298 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de contravenție neachitate;
- un număr de 405 adrese de înaintare prin care s-a solicitat sprijin pentru ducerea la îndeplinire a procedurii comunicării proceselor-verbale de contravenție
nepreluate prin poștă cu aviz de primire;
- au fost redactate și depuse la instanța de judecată întâmpinări în 250 de dosare care au format obiectul plângerilor contravenționale.
Fig. 2: Evoluția sancțiunilor contravenționale structurat pe domenii de competență

Alăturat, supunem atenţiei Sinteza activităţilor desfăşurate de către Poliţia Locală a mun. Sfântu Gheorghe în anul 2016, structurată pe domenii de competenţă, după cum
urmează:
1. BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI
Misiunea: Realizarea siguranței publice, prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, asigurarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi
vagabondaj, a comerţului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranţă civică pentru locuitorii municipiului, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale
privind încălcarea normelor de conviețuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Sfântu Gheorghe.
Acțiuni tematice: Aplicaţie practică a procedurilor de acţiune cu ocazia asigurării măsurilor de ordine în incinta arenelor sportive în colaborare cu Inspectoratul Județean
de Jandarmi Covasna organizat la Sala Sporturilor ”Szabó Kati”.
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Activitatea biroului:
- s-au asigurat, zilnic, măsuri de ordine la Şcoala Specială Sfântu Gheorghe și Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc” la intrarea/ieșirea elevilor la/de la cursuri, în
perioada cursurilor școlare;
- s-au desfăşurat, zilnic, activităţi de prevenire şi combatere a cerşetoriei în mun. Sf. Gheorghe, comercializarea fără forme legale a urzicilor, ciupercilor, florilor şi
produselor artizanale în locuri neautorizate pe domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe;
- s-au însoţit, zilnic, reprezentanţii Primăriei – Direcția Finanțe Publice Municipale, cu ocazia transportului banilor din încasările zilnice la Direcţia de Finanţe Publice
a judeţului Covasna;
- s-au însoţit, o dată pe săptămână, reprezentanţii Primăriei – Direcția Finanțe Publice Municipale cu ocazia colectării banilor din parcometrele din Municipiul Sf.
Gheorghe;
- poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea manifestărilor organizate cu ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Lăsatului Secului, Comemorarea
zilei de 15 martie, Ora Pământului, Zilei Voluntariatului, Zilei Eroilor, Zilei Fotografiei Maghiare-2015, Serbării comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Zilelor
Culturale ale Elevilor Covăsneni, Zilei Copilului, Zilelor Sportive Sf. Gheorghe, Marșului Ciclistic, Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe, Zilelor Sfântu Gheorghe,
Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc, Alergarea Șugaș ed. a VII-a, Galopiada Secuiască, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române, Ziua Mondială a
Reformaților, Concursul Automobilistic ”Viteză în coastă”, Serbarea Lampioanelor, Aprinderea primei lumânări de Advent, Târgului de Advent, Crosul Moș Nicolae, Zilei
Naționale a Romilor, Zilei Naționale a Dansului, Ziua Morților, Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă, Alergarea Sfârșitului de An, Târgului de Crăciun, Revelion 2017,
etc.;
- cu ocazia desfăşurării diferitelor manifestări care au avut loc, poliţiştii locali au dus la îndeplinire şi prevederile Dispoziţiilor primarului privind interzicerea
desfacerii băuturilor alcoolice în unităţile comerciale şi de alimentaţie publică în zonele respective;
- s-au asigurat măsuri de ordine și însoțire pe biciclete a participanților cu ocazia manifestației lunare organizate de A.S. SEPSI BIKE pentru promovarea ciclismului
urban și conduita în trafic;
- s-au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea a 13 meciuri de baschet susținute de către A.S.C. SEPSI-SIC în cadrul Cupei României de Baschet Feminin şi în
cadrul Campionatului Naţional de Baschet Feminin;
- s-au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea a 12 meciuri de futsal susţinute de către A.S. FUTSAL SPICOM SF. GHEORGHE în cadrul Campionatului Naţional
de Futsal – Liga I şi a Cupei României la Futsal.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

1

Procese-verbale de contravenție

491

2

Sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni

25

3

Infracțiuni flagrante

5

4

Făptuitori infracțiuni predați

5

5

Procese-verbale de afișare/predare-primire

1.266

OBSERVAȚII
- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Sfântu
Gheorghe şi a legilor date în competenţă
- modul de soluționare al acestora: favorabil
- furturi (3)
- portul fără drept de obiecte periculoase (1)
- distrugere (1)
- s-au predat făptuitorii la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, în vederea
continuării cercetărilor
- întocmite pentru ducerea la îndeplinire a procedurii comunicării proceselor-verbale de
contravenție nepreluate prin poștă cu aviz de primire conform prevederilor O.G. nr.2/2001
cu modificările și completările ulterioare

În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul biroului au acționat prioritar pentru identificarea și predarea copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a
reprezentanților legali, către Centrul de Primire în Regim de Urgență Minori Sfântu Gheorghe, în vederea soluţionării problemelor acestora în condiţiile legii, conform art.6,
lit. d) din Legea 155/2010 – Legea poliției locale, fiind predați pe bază de proces-verbal un număr de 10 minori.
Datorită atitudinii cetăţenilor de tolerare şi susţinere a cerşetorilor prin oferirea unor sume de bani, mediul stradal şi în special aglomerările urbane au devenit o
alternativă uşoară de obţinere a unui venit, constatându-se că majoritatea cerşetorilor provin din mediul rural şi din zonele limitrofe Municipiului Sfântu Gheorghe.
În ceea ce priveşte combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, a comerţului stradal neautorizat, în perioada analizată au fost aplicate în total un număr de
188 de sancţiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 lei, din care:
1) 27 sancțiuni în valoare de 2.500 lei, conform prevederilor art. 2, pct. 3) „apelarea în mod repetat la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi
determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte.” din Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii
şi liniştii publice;
2) 113 sancțiuni în valoare de 7.500 lei, potrivit prevederilor art. 67 ”comerţul pe străzi, în pieţe, parcuri, stadioane, în zonele de agrement şi în alte locuri publice se
face numai pe baza unui contract pentru ocuparea domeniului public încheiat cu Primăria. Vânzarea produselor este permisă numai în locurile indicate în contractele eliberate
comercianţilor” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului
Sfântu Gheorghe.
Fig. 3: Procese-verbale de contravenție aplicate pentru fapte de cerșetorie și comerț stradal neautorizat

2. BIROUL CIRCULAȚIE
Misiunea: Realizarea siguranței publice, asigurarea fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, constatarea contravențiilor şi
aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis precum şi încălcarea normelor rutiere de către
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă.
Acțiuni tematice: Pe linia disciplinării pietonilor și bicicliștilor, a prevenirii implicării acestora la evenimente, s-a acționat în baza Planului de Acțiune al Serviciului
Rutier Covasna.
Activitatea biroului:
- s-au asigurat, zilnic, măsuri dirijare și fluidizare trafic la trecerile de pietoni de la Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” și de la Școala Generală ”Váradi József” la
intrarea elevilor la cursuri, în perioada cursurilor școlare;
- s-au desfăşurat, zilnic, activităţi de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis
precum şi încălcării normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, încălcarea normelor legale privind masa maximă
admisă;
- s-au asigurat, zilnic în cursul săptămânii, măsuri dirijare și fluidizare trafic la intersecția străzii Kós Károly cu strada Fabricii;
- s-au asigurat, în zilele de repaus săptămânal pe perioada de iarnă, măsuri dirijare și fluidizare trafic la Stațiunea Șugaș Băi;
- au participat la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, manifestări cultural-artistice şi sportive, precum şi
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alte activităţi care s-au desfăşurat pe drumul public cu ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Lăsatului Secului, Comemorarea zilei de 15 martie, Ora Pământului, Zilei
Voluntariatului, Zilei Eroilor, Zilei Fotografiei Maghiare-2015, Serbării comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Zilelor Culturale ale Elevilor Covăsneni, Zilei Copilului,
Zilelor Sportive Sf. Gheorghe, Marșului Ciclistic, Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe, Zilelor Sfântu Gheorghe, Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc, Alergarea Șugaș
ed. a VII-a, Galopiada Secuiască, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române, Ziua Mondială a Reformaților, Concursul Automobilistic ”Viteză în coastă”,
Serbarea Lampioanelor, Aprinderea primei lumânări de Advent, Târgului de Advent, Crosul Moș Nicolae, Zilei Naționale a Romilor, Zilei Naționale a Dansului, Ziua
Morților, Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă, Alergarea Sfârșitului de An, Târgului de Crăciun, Revelion 2017, etc.;
- s-au comunicat către Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Covasna punctele de penalizare aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor rutiere în
baza prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru a fi implementate în baza de date.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

1

Procese-verbale de contravenție

2

Puncte penalizare aplicate conform
O.U.G. nr. 195/2002

OBSERVAȚII

CANT.
9.449
279

- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. Sfântu Gheorghe şi a prevederilor O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
- s-au comunicat către Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Covasna punctele de penalizare
aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor rutiere în baza prevederilor O.U.G. nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru a fi implementate în baza de date

3. DISPECERATUL POLIȚEI LOCALE
Misiunea: Asigură în regim de permanenţă punerea în aplicare a planului operativ de acţiune, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zonele de responsabilitate,
transmiterea dispoziţiilor conducerii în vederea executării misiunilor permanente şi temporare precum şi executarea acestora. Principala activitate o constituie relaţionarea cu
cetăţenii, coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia rapidă la evenimente sau aplanarea unor stări conflictuale, supraveghează permanent staţiile de
monitorizare a sistemelor de supraveghere video, precum şi verificarea în baza de date a M.A.I. a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii.
Activitatea dispeceratului:
- dispeceratul a asigurat în regim de permanenţă punerea în aplicare a planului operativ de acţiune, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zonele de
responsabilitate, a transmis dispoziţiile conducerii în vederea executării misiunilor, precum şi executarea acestora;
- au coordonat activitatea poliţiştilor locali aflaţi în teren, totodată au primit, stocat şi comunicat conducerii instituţiei 601 sesizări telefonice, de la persoane fizice şi
juridice, Asociaţii de locatari/proprietari, instituţii publice, precum şi datele obţinute de la acţiunile aflate în desfăşurare, în scopul analizării luării deciziilor şi coordonării
efectivelor;
- au asigurat coordonarea centralizată şi unitară a tuturor poliţiştilor locali în timpul serviciului şi ţinerea legăturii permanente prin mijloacele de transmisiuni din
dotare cu toate posturile;
- au efectuat interogări în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

OBSERVAȚII

CANT.

1

Interogări în baza de date a M.A.I. „Registrul
Național de Evidență a Permiselor de Conducere
și a Vehiculelor Înmatriculate”

10.580

2

Interogări în baza de date a M.A.I. „Registrul
Național de Evidență a Persoanelor”

6.349

3

Comunicarea imaginilor captate de camerele de
supraveghere a traficului rutier

47

4

Sesizări ”Tel Verde”

601

- Identificări proprietari vehicule în baza de date a M.A.I. pentru aplicarea sancțiunilor
contravenționale privind încălcarea normelor rutiere: oprirea, staţionarea, parcarea
autovehiculelor, accesul interzis, pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu
tracţiune animală, masa maximă admisă stabilite prin legi sau H.C.L. Sfântu Gheorghe
- Identificări persoane în baza de date a M.A.I. pentru aplicarea sancțiunilor
contravenționale privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a normelor rutiere:
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis, pietoni, biciclişti,
conducători vehicule cu tracţiune animală, masa maximă admisă stabilite prin legi sau
H.C.L. Sfântu Gheorghe
- s-au comunicat I.P.J. Covasna/Parchet imaginile captate de camerele de supraveghere a
traficului rutier în vederea soluționării accidentelor rutiere
- 556 de sesizări primite de la cetățeni
- 45 de sesizări au fost direcționate spre soluționare Poliției Locale de către ofițerii de
serviciu din cadrul I.P.J. Covasna de pe linia apelurilor S.N.U.A.U.”112”

Fig.4: Situația sesizărilor ”Tel Verde”

4. COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
Misiunea: Desfăşoară activităţi ce au ca obiectiv principal controlul agenţilor economici privind funcţionarea acestora cu respectarea H.C.L. nr. 15/2008 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, deţinerea de autorizaţiilor de funcţionare eliberate de Primăria
Municipiului Sfântu Gheorghe şi aplicarea vizei anuale.
Activitatea compartimentului:
- a verificat respectarea prevederilor legale de către producători particulari în pieţe agroalimentare, totodată a întocmit procese-verbale de constatare;
- a verificat existenţa Autorizaţiei de Funcţionare la locul de desfăşurare a activităţii economice care încă nu au fost verificate, precum şi cele recent înfiinţate,
totodată a întocmit note de constatare;
- a verificat la sediul societăţilor comerciale care au avut Autorizaţia de Funcţionare anulată despre existența și încetarea activității. Cele constatate, precum şi numele
agenţilor economici care au fost sancţionați în temeiul O.G. nr 99/2000 au fost comunicate Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Patrimoniu - Compartimentul
pentru Autorizarea Activităţilor Economice;
- a constatat și aplicat, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţii pentru nerespectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Sfântu Gheorghe și a
prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
NR.
CRT.
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INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

1

Controale efectuate la agenți economici

585

2

Procese-verbale de constatare întocmite

617

OBSERVAȚII
- a efectuat controale pe baza unui plan de control privind existenţa și valabilitatea avizelor
Autorizaţiei de Funcţionare la locul de desfăşurare a activităţii economice
- a efectuat activități de control cu privire la respectarea prevederilor H.C.L. nr. 15/2008
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

OBSERVAȚII
- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
- modul de soluționare al acestora: favorabil

3

Procese-verbale de contravenție

26

4

Sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni

3

5. COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
Misiunea: Desfășoară activităţi ce au ca obiectiv principal identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv
a construcţiilor cu caracter provizoriu, verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a
activităţii economice.
Activitatea compartimentului:
- a efectuat controale pe baza unui plan de control pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz,
inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu şi a întocmit note de constatare în urma controalelor;
- a constatat, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, a încheiat şi înaintat
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit
contravenţia;
- a efectuat controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
- a verificat respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
- a efectuat controale pentru verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului și a transmis
răspuns reclamanţilor.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

1

Controale efectuate în baza planului de control

167

2

Procese-verbale de constatare întocmite

191

3

Sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni

24

4

Procese-verbale de contravenție

57

OBSERVAȚII
- a efectuat controale pe baza unui plan de control pentru identificarea lucrărilor de
construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare.
- a efectuat activități de control cu privire la respectarea prevederilor legale privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modul de soluționare al acestora: favorabil
- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor normelor legale privind afişajul
publicitar și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Concluzii:
Rezultatele activităţilor derulate de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna în perioada analizată pun în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională,
pentru a asigura servicii de calitate cetăţeanului şi combaterea eficientă a fenomenului criminogen.
Redăm mai jos câteva dintre principalele rezultate pozitive obţinute în această perioadă:
- criminalitatea sesizată se menține pe un trend descendent. Față de 2015 a fost înregistrată o scădere de 12,2%, nivelul criminalității înregistrate în 2016 fiind cea
mai scăzută din ultimii cinci ani (cu 28,9% mai mică față de 2012).
- în ultimii cinci ani, infracțiunile contra patrimoniului (furturile, distrugerile, tâlhăriile) au păstrat trendul descendent, de la an la an. Furturile au scăzut, de pildă, în
ultimii cinci ani, cu 51,7%.
- infracțiunile stradale sunt, de asemenea, în scădere cu 20,5%, în 2016 fiind înregistrată cea mai mică rată din ultimii cinci ani la faptele săvârșite în locuri publice.
Trebuie menționat că infracțiunile stradale sunt fapte cu pericol social redus, fără a avea un impact deosebit asupra siguranței cetățeanului.
- nu au fost înregistrate infracțiuni comise cu violență care să tulbure ordinea și liniștea publică, majoritatea fiind furturi din autovehicule sau furturi de componente
din exteriorul autovehiculelor.
- constatările în flagrant au crescut de la an la an, în perioada ultimilor cinci ani. Acțiunile desfășurate pentru siguranța cetățeanului și prezența în teren a polițiștilor
s-a materializat în aproape 1000 de fapte penale constatate în flagrant în 2016, cu 6,5% mai multe față de 2015.
- colaborarea între I.P.J.Covasna şi instituţiile cu atribuţii de constatare a fenomenului infracţional materializată în organizarea şi executarea de acţiuni de amploare,
pe linia combaterii infracţiunilor de natură economico-financiară;
- menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ şi continuarea trendului descendent al faptelor penale sesizate în incinta
unităţilor de învăţământ, cu 10 fapte mai puţine faţă de 2015.
În urma analizării activității Inspectoratului Județean de Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” Covasna, rezultă că majoritatea elementelor de dispozitiv sunt vigilente,
cunosc modul de acţiune în diferite situaţii.
Activităţile desfăşurate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna în anul 2016 s-au axat pe îndeplinirea obiectivelor stabilite: executarea cu
responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de răspuns la solicitările
acestora.
Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale de salvare a vieţii şi
asigurării protecţiei comunităţilor, consolidarea segmentului preventiv, îmbunătăţirea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de acţiune, concomitent cu organizarea mai bună a
activităţii.
În domeniul apărării împotriva incendiilor, efortul instituţional a fost orientat atât spre creşterea gradului de implicare al autorităţilor administraţiei publice locale şi al
cetăţenilor pe componenta preventivă, cât şi pe asigurarea unei capacităţi operaţionale şi de răspuns. Preocupările instituţionale pe acest segment au vizat pregătirea factorilor
responsabili în domeniu, asigurarea asistenţei tehnice de specialitate şi crearea culturii de securitate.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, în desfășurarea activităților, se confruntă și cu unele neajunsuri, și redăm mai jos câteva
dintre cele mai importante neajunsuri precum și câteva recomandări pentru viitor:
- lipsa echipamentului de protecție pentru întregul personal (costum de protecție, cască, centură de siguranță, bocanci);
- lipsa echipamentului de protecție pentru echipa de cercetare și intervenție CBRN;
- spații insuficinte pentru desfașurarea activităților curente și a spațiilor pentru gararea autospecialelor de stins incendii;
- tehnica de intervenție la incendii îmbătrânită - peste 25 ani- (60% tehnică nouă...40% tehnică veche);
- lipsa unui poligon de pregătire de specialitate.
- este necesar a se încadra personal tânăr. Daca în următorii 10 ani nu se va ține seama de o încadrare treptată și continuă, actuala generație de pompieri va fii foarte
îmbătrânită pentru a îndeplinii misiuni complexe și de lungă durată;
- suplimentarea necesarului de personal cu cel putin 60 - 80 subofiteri.
În ansamblu, cooperarea foarte bună a tuturor acestor structuri, un managementul axat pe calitate și cooptarea societății civile și a autorităților locale, a contribuit la
desfăşurarea unor activităţi eficiente de menţinere a ordinii publice atât în mediul urban cât şi în cel rural, având în centrul atenției cetățeanul și drepturile sale.
PREȘEDINTE
CALINIC Sabin
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