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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

63 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul 

„REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI 

NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” 

în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în 

urma etapei de evaluare şi selecţie 
 

3 

64 privind aprobarea constituirii parteneriatului 

Judeţului Covasna cu Orașul Baraolt, Comuna 

Vârghiș și Comuna Brăduț în vederea realizării 

proiectului „Reabilitare drum județean interjud 

COVASNA – HARGHITA, care face legătură 

între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A” 
 

5 

65 pentru aprobarea documentației cadastrale privind 

actualizarea datelor imobilului înscris în C.F. nr. 

23006 Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006 

 
 

8 

66 privind scoaterea din funcțiune în vederea 

demolării a corpului de clădire 16-C19, construcție 

anexă – spălătorie, înscris în C.F. nr. 23743 al 

comunei Bodoc, aflat în coproprietatea privată a 

județului Covasna în cote de ½ parte și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna 
 

8 

67 privind aprobarea completării Master Planului 

revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Covasna 
 

8 

68 privind aprobarea achiziționării unor servicii 

juridice 
 

9 

69 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea 

Programului anual și a anunțului de participare 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru activități educativ științifice, de 

recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul județului 

Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005 
 

9 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

63 A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 

épületegyüttesének a felújítása elnevezésű 

fejlesztési terv jóváhagyására, a kiértékelési és 

kiválasztási szakasz után kapott utolsó 

költségvetésnek megfelelően 
 

3 

64 Kovászna Megye és Barót városa, Vargyas és 

Bardóc községek partnersége létrehozásának a 

jóváhagyására, a Kovászna megye – Hargita megye 

közötti, a 131-es – 133-as és 137A megyei utakat 

összekötő, megyei út rehabilítálása projekt 

megvalósítása érdekében 
 

5 

65 a nagyborosnyói 23006-os számú telekkönyvben, a 

23006-os kataszteri szám alatt bejegyzett ingatlan 

adatainak a frissítésére összeállított kataszteri 

dokumentáció jóváhagyására 
 

8 

66 a Bodok községi 23743-as számú telekkönyvbe beírt, 

½ részben Kovászna Megye magántulajdonában és 

Kovászna Megye Tanácsa kezelésében levő, C19-es 

épülettestnek – mosóda melléképületnek – az üzemen 

kívül helyezésére annak lebontása érdekében 

 
 

8 

67 a Kovászna megyei víz- és csatornarendszer 

felülvizsgált Mesterterve kiegészítésének jóváhagyására 

 
 

8 

68 egyes jogi szolgáltatás megvásárlásának a 

jóváhagyására 
 

9 

69 Kovászna Megye Tanácsának a művelődési 

programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, 

szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint 

az egyházak Kovászna megye 2017. évi 

költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény 

szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására 

vonatkozó éves program és pályázati kiírás 

jóváhagyására vonatkozó 2017/48. számú határozata 

mellékletének módosítására 
 

9 
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*) Textul Raportului de activitate al președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2016 se publică în Monitorul Oficial al Județului Covasna nr. 4 bis. 

Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2016. évre szóló tevékenységi jelentése Kovászna Megye Hivatalos Közlönyének 4 bis számában jelenik meg. 
 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

70 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 60/2017 privind aprobarea 

„Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă 

socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017” 
 

9 

71 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea 

Programului anual și a anunțului de participare 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru activități educativ științifice, de 

recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul județului 

Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005 
 

11 

72 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe 

trimestrul I 2017 
 

14 

73 cu privire la aprobarea conturilor anuale de 

execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale 

cu anexe pe anul 2016 
 

19 

74 cu privire la rectificarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2017 
 

26 

75 privind însușirea documentației cadastrale pentru 

dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 33450 Sfântu 

Gheorghe, sub nr. cadastral 33450 

 
 

26 

76 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a 

Contractului de comodat nr. 342/13.04.2012 

încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

AGROSIC Közösségek Közti Társulás 
 

27 

77 privind darea în administrare Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” a unor spații 

aflate în imobilul situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Libertății, nr. 1, județul Covasna, 

necesare desfășurării activității acestuia 
 

27 

78 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico 

- economice a Consiliului Judeţean Covasna 
 

28 

79 privind constituirea Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe 

lângă Consiliul Județean Covasna 
 

32 

80 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea 

Programului anual și a anunțului de participare 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ științifice, de recreere, de 

tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților 

de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, 

conform Legii nr. 350/2005 
 

35 

  
 

 

 ALTE ACTE 
 

Pag. 

 Raport de activitate al președintelui Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2016*) 
 

 

 Raport de activitate pentru anul 2016 - Consilier 

județean, Keresztély Irma 
 

36 

 Raport de activitate pentru anul 2016 - Consilier 

județean, Klárik Attila 
 

37 

 Raport de activitate pentru anul 2016, semestrul II 

- Comisia pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii 

europene şi programe transnaţionale 
 

38 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

70 a 2017-es évre vonatkozó, Kovászna megye területén 

szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel 

való együttműködési programot jóváhagyó, Kovászna 

Megye Tanácsa 2017/60-as számú határozata 1-es 

számú mellékletének a módosítására 
 

9 

71 Kovászna Megye Tanácsának a művelődési 

programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, 

szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint 

az egyházak Kovászna megye 2017. évi 

költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény 

szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására 

vonatkozó éves program és pályázati kiírás 

jóváhagyására vonatkozó 2017/48. számú határozata 

mellékletének módosítására 
 

11 

72 a 2017-es költségvetések I. negyedévi 

végrehajtásának jóváhagyásáról 
 

14 

73 a 2016-os évi költségvetés végrehajtási számláinak 

és az éves pénzügyi mérleg jóváhagyására 

 
 

19 

74 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2017-es 

évi költségvetésének kiigazítására 
 

26 

75 a sepsiszentgyörgyi 33450-es számú telekkönyvben, 

33450-es kataszteri szám alatt bejegyzett ingatlan 

leválasztásához szükséges kataszteri dokumentáció 

elsajátítására 
 

26 

76 az AGROSIC Közösségek Közti Társulás és 

Kovászna Megye Tanácsa között megkötött 

2012.04.13/342-es számú haszonkölcsön 

szerződésnek a felek egyetértésével történő 

megszűnésének a jóváhagyására 
 

27 

77 a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, 

Szabadság utca, 1. szám alatt levő ingatlanban 

található egyes helységeknek a Háromszék 

Táncegyüttesnek a kezelésébe adására, a 

tevékenysége lebonyolítása érdekében 
 

27 

78 a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő 

Gazdasági-műszaki Bizottság újraszervezéséről 
 

28 

79 a Kovászna megye Tanácsa mellett működő 

Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki 

Bizottság megalakítására 
 

32 

80 Kovászna Megye Tanácsának a művelődési 

programok és tevékenységek, tudományos-

oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport 

tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna 

megye 2017. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. 

számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi 

támogatására vonatkozó éves program és pályázati 

kiírás jóváhagyására vonatkozó 2017/48. számú 

határozata mellékletének módosítására 
 

35 

  
 

 

 MÁS ANYAGOK 
 

Oldal 

 Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2016. évre 

szóló tevékenységi jelentése*) 
 

 

 Keresztély Irma megyei tanácsosnak a 2016. évre 

szóló tevékenységi jelentése 
 

36 

 Klárik Attila megyei tanácsosnak a 2016. évre 

szóló tevékenységi jelentése 
 

37 

 A Külkapcsolati, európai és nemzetközi ügyek 

szakbizottságának 2016. év II. félévi tevékenységi 

jelentése 
 

38 
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HOTĂRÂREA Nr. 63/2017 

privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul 

„REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI 

NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” în 

conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 

etapei de evaluare şi selecţie 
 

Consiliul Județean Covasna,întrunit în şedinţa extraordinară 

din data de 12 aprilie 2017; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

proiectului de investiții cu titlul „REABILITAREA 

ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC 

SFÂNTU GHEORGHE” în conformitate cu ultima formă a 

bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului; Ghidul solicitantului aferent 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - 

„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 

investiţii 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural”, Scrisoarea pentru demararea 

etapei precontractuale nr. 7661/31.03.2017 înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3108/31.03.2017, în baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 10 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul de investiții cu titlul 

,,REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL 

SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” în conformitate cu ultima 

formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului 

,,REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL 

SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” în cuantum de 

21.816.149,76 lei, inclusiv TVA, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului 

Covasna, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 5.316.032,60 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului ,,REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI 

NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE”. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului ,,REABILITAREA 

ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC 

SFÂNTU GHEORGHE”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Județului 

Covasna. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare 

implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna să semneze toate actele necesare și 

contractul de finanțare în numele Județului Covasna. 

Art.7. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice 

dispoziție contrară se abrogă. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Economică și Direcția Juridică, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 63/2017 

 

Bugetul proiectului „REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” 

 

 

Ajutor 

de stat 

Cost Total 

fără TVA 
TVA Cost total 

Valoare 

eligibilă 

fără TVA 

TVA 

eligibilă 

Total 

eligibil 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA 

Valoare 

TVA 

neeligibilă 

Total 

neeligibil 

DA/NU 
  

4=2+3 
  

7=5+6 
  

10=8+9 

 
1 2=5+8 3=6+9 4 5 6 7 8 9 10 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

1.1 cheltuieli pentru amenajarea terenului 
 

41.690,00 7.921,10 49.611,10 41.690,00 7.921,10 49.611,10 0,00 0,00 0,00 

1.2 cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială  
788.664,00 149.846,16 938.510,16 788.664,00 149.846,16 938.510,16 0,00 0,00 0,00 

Total Capitol 1  830.354,00 157.767,26 988.121,26 830.354,00 157.767,26 988.121,26 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  1.114.628,00 211.779,32 1.326.407,32 1.003.710,00 190.704,90 1.194.414,90 110.918,00 21.074,42 131.992,42 

Total Capitol 2  1.114.628,00 211.779,32 1.326.407,32 1.003.710,00 190.704,90 1.194.414,90 110.918,00 21.074,42 131.992,42 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii de teren (cercetare arheologică, geotehnice, topografice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilire a terenului)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 
 

13.786,00 0,00 13.786,00 13.786,00 0,00 13.786,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Proiectare și inginerie 
 

432.324,00 83.446,38 515.770,38 432.324,00 83.446,38 515.770,38 0,00 0,00 0,00 

3.4 Consultanță 
 

218.602,00 41.712,72 260.314,72 218.602,00 41.712,72 260.314,72 0,00 0,00 0,00 

3.5. Asistență tehnică 
 

220.485,00 41.892,15 262.377,15 220.485,00 41.892,15 262.377,15 0,00 0,00 0,00 

Total Capitol 3 
 

885.197,00 167.051,25 1.052.248,25 885.197,00 167.051,25 1.052.248,25 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 
 

12.014.365,00 2.282.729,35 14.297.094,35 8.944.564,00 1.699.467,16 10.644.031,16 3.069.801,00 583.262,19 3.653.063,19 

4.2. Dotări (utilaje cu şi fără montaj, dotări) 
 

1.119.080,00 212.625,20 1.331.705,20 159.986,00 30.397,34 190.383,34 959.094,00 182.227,86 1.141.321,86 

4.3 Investiţie conexă investiţiei de bază  1.001.646,00 190.312,74 1.191.958,74 994.688,00 188.990,72 1.183.678,72 6.958,00 1.322,02 8.280,02 

Total Capitol 4 
 

14.135.091,00 2.685.667,29 16.820.758,29 10.099.238,00 1.918.855,22 12.018.093,22 4.035.853,00 766.812,07 4.802.665,07 

Capitol 5 - Cheltuieli cu organizarea de şantier 

5.1. Organizare de şantier  224.013,00 42.562,47 266.575,47 224.013,00 42.562,47 266.575,47 0,00 0,00 0,00 

5.1.1 cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 

șantier  
149.342,00 28.374,98 177.716,98 149.342,00 28.374,98 177.716,98 0,00 0,00 0,00 

5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier 
 

74.671,00 14.187,49 88.858,49 74.671,00 14.187,49 88.858,49 0,00 0,00 0,00 

5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 
 

182.253,00 0,00 182.253,00 182.253,00 0,00 182.253,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 
 

851.826,00 161.846,94 1.013.672,94 851.826,00 161.846,94 1.013.672,94 0,00 0,00 0,00 

Total Capitol 5 
 

1.258.092,00 204.409,41 1.462.501,41 1.258.092,00 204.409,41 1.462.501,41 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitate 

6.1 Cheltuieli de informare și publicitatea pentru proiect, care rezultă din 

obligațiile beneficiarului  
4.165,00 791,35 4.956,35 4.165,00 791,35 4.956,35 0,00 0,00 0,00 

6.2 Cheltuieli de marketing şi promovare a obiectivului finanţat  4.165,00 791,35 4.956,35 4.165,00 791,35 4.956,35 0,00 0,00 0,00 

6.3 Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu  93.760,95 17.814,58 111.575,53 56.250,00 10.687,50 66.937,50 37.510,95 7.127,08 44.638,03 

Total Capitol 6 
 

102.090,95 19.397,28 121.488,23 64.580,00 12.270,20 76.850,20 37.510,95 7.127,08 44.638,03 

Capitolul 7 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern 

7.1 Cheltuieli cu auditul pentru proiect 
 

37.500,00 7.125,00 44.625,00 37.500,00 7.125,00 44.625,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capitol 7 
 

37.500,00 7.125,00 44.625,00 37.500,00 7.125,00 44.625,00 0,00 0,00 0,00 

Total general 
 

18.362.952,95 3.453.196,81 21.816.149,76 14.178.671,00 2.658.183,24 16.836.854,24 4.184.281,95 795.013,57 4.979.295,52 
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SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

 

NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : 21.816.149,76 

a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent 4.979.295,52 

b. Valoarea totală eligibilă 16.836.854,24 

II Contribuţia proprie, din care : 5.316.032,60 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent 336.737,08 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 4.979.295,52 

c. Autofinanţarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit) 0,00 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 16.500.117,16 

 

HOTĂRÂREA Nr. 64/2017 

privind aprobarea constituirii parteneriatului Judeţului 

Covasna cu Orașul Baraolt, Comuna Vârghiș și Comuna 

Brăduț în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum 

județean interjud COVASNA - HARGHITA, care face 

legătură între DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A” 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară 

din data de 12 aprilie 2017; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

constituirii parteneriatului Judeţului Covasna cu Orașul Baraolt, 

Comuna Vârghiș și Comuna Brăduț în vederea realizării 

proiectului „Reabilitare drum județean interjud COVASNA – 

HARGHITA, care face legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 

137A”, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; art. 14 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul solicitantului 

aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în baza 

art. 91, alin. (6), lit. c 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 constituirea parteneriatului Județului 

Covasna cu Orașul Baraolt, Comuna Vârghiș și Comuna 

Brăduț în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum 

județean interjud COVASNA – HARGHITA, care face 

legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A. 

Art.2. Se aprobă modelul Acordului cadru de parteneriat 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește domnul Tamás Sándor, președintele 

Consiliului Județean Covasna cu semnarea Acordului cadru de 

parteneriat. 

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

însărcinează președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum 

și Serviciul administrarea drumurilor județene. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 64/2017 

MODEL E  

 

Acord de parteneriat 

Model orientativ 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului <denumire proiect > 

(acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare si de orice alta natură care pot interveni în 
implementarea în parteneriat a proiectului. 

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finantare și este parte integrantă din aceasta.) 
Ȋn conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil 

cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în 

acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de 
finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.) 

 

Art. 1. Părţile 

 

1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de Lider de proiect (UAT Județ) <se vor insera datele de 

indentificare ale liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei 
Statului>, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de Partener 2 (.......) <se vor insera datele de indentificare ale 

partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de Partener n, unde n= numărul total de membri ai 

parteneriatului<se vor insera datele de indentificare ale partenerului și conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară ........ Prioritatea de investiție ..........., Obiectiv specific..., apel de proiecte (Cod generat MySMIS și denumire) ............., precum și pe perioada 

de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 
 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat (Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare 
cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 

De asemenea, se va menționa valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de 

parteneriat 

Partener 2 idem 

Partener n idem 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat (UAT Judet) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 

Partener 2 (UAT Judeţ)  

 

(3) Plăţile 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Ȋn 
acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate 

conform acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceştia; 
b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management 

virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în 

concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 
c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita 

sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea 

de finanțare. 
 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își 

încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ) 
 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării 
rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii 

ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de 

către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele 
justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, 

inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 

comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, 

oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 

aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

rambursare/plată.  
(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate 

pentru proiect. 
(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de 

creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 
 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

 

A. Drepturile Partenerilor 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților 
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proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către 

aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se 
furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, 

parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 
 

B. Obligaţiile Partenerilor 2 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de 
şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, spre verificare. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 
(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile 

necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile 
pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, 

inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 
atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării 

rapoartelor de progres. 
(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 

rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 

aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.  
(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor 
referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate 

si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 
(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 

adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 
(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect. 

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat 

cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 
(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii 

acestora. 

(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate 
pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM 

 

Art. 7. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a 

instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor 
de transport în comun, dacă este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de 

dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor 
de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului finalPărţile au obligaţia de a 

asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun,dacă este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la 

locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă 
sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii 

finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului 

şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul 
de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a 

prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

Art. 11. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de 

instanţele competente. 

 
Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 
 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 
Semnătura 

Data şi locul 

semnării 

Partener 2 
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 
Semnătura 

Data şi locul 
semnării 

..Partener n 
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HOTĂRÂREA Nr. 65/2017 

pentru aprobarea documentației cadastrale privind 

actualizarea datelor imobilului înscris în C.F. nr. 23006 

Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa 

extraordinară din data de 12 aprilie 2017, analizând Expunerea 

de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind 

aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea datelor 

imobilului înscris în C.F. nr. 23006 Boroșneu Mare sub nr. 

cadastral 23006, având în vedere Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, ţinând cont de: Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Ordinul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al judeţului; în baza art. 91 alin. (1) lit. „c” şi în temeiul art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă documentația cadastrală privind 

actualizarea datelor imobilului înscris în C.F. nr. 23006 

Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006, aflat în proprietatea 

publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeței imobilului înscris 

în C.F. nr. 23006 Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006 de la 

suprafața înscrisă în C.F. de 157.100 mp la suprafața măsurată 

de 157.101 mp. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 65/2017 a fost comunicată celor interesați și 
poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 66/2017 

privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a 

corpului de clădire 16-C19, construcție anexă –spălătorie, 

înscris în C.F. nr. 23743 al comunei Bodoc, aflat în 

coproprietatea privată a județului Covasna în cote de ½ 

parte și în administrarea Consiliului Județean Covasna 
 

Consiliul Județean Covasna întrunit în ședința sa 

extraordinară din data de 12 aprilie 2017, analizând Expunerea 

de Motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a corpului 

de clădire 16-C19, construcție anexă –spălătorie, înscris în C.F. 

nr. 23743 al comunei Bodoc, aflat în coproprietatea privată a 

județului Covasna în cote de ½ parte și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, art. 121 din Legea administrației 

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

completările ulterioare, ținând cont de: art. 556 alin. (1) și art. 

634 din Codul Civil, prevederile art. 7 alin. (17) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CF nr. 

23743 al comunei Bodoc, adresa Primăriei Comunei Bodoc nr. 

1852/10.04.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 3429/11.04.2017, în baza 

art. 91 alin. (1) lit. „f”, precum 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 expertiza tehnică ”Reabilitarea și 

refunționalizarea Castelului Miko – Corpul de clădire C19”, 

întocmită de S.C. LINEA S.R.L. Sfântu Gheorghe - scenariul 

B-, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune în vederea 

demolării a construcției situate în comuna Bodoc, satul Olteni, 

str. Principală nr. 95, județul Covasna, înscris în CF nr. 23743 

al comunei Bodoc sub nr. cadastral 16-C19, construcție anexă - 

spălătorie în suprafață de 111,26 mp, construită în 1827, aflată 

în coproprietatea privată a Județului Covasna în cote de ½ parte 

și în administrarea Consiliului Județean Covasna. 

(2) În urma aplicării prevederilor alin. (1) încetează dreptul 

de administrare a Consiliului Județean Covasna asupra 

construcției prevăzută la alin. (1). 

Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Bodoc în vederea 

obținerii autorizației de demolare în baza unei documentații 

tehnice întocmită în condițiile prevederilor legale în vigoare. 

Art.4. Se mandatează Primarul Comunei Bodoc cu radierea 

din Cartea funciară a construcțiilor scoase din funcțiune și 

demolate în baza procesului-verbal întocmit la terminarea 

lucrărilor. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Primarul Comunei Bodoc. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 66/2017 a fost comunicată celor interesați și 

poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 67/2017 

privind aprobarea completării Master Planului revizuit 

pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 12 aprilie 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, 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 Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene nr. 48.391/04.04.2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 3249/05.04.2017; 

adresa Primăriei Comunei Barcani nr. 1727/07.04.2017, 
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înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 3345/07.04.2017; adresa Primăriei Comunei 

Brăduț nr. 2402/05.04.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 3248/05.04.2017; adresa 

Primăriei Comunei Chichiș nr. 1544/07.04.2017, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3341/07.04.2017; adresa Primăriei Comunei Dobârlău nr. 

4609/07.04.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 3381/10.04.2017; adresa 

Primăriei Comunei Estelnic nr. 1186/05.04.2017, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3309/06.04.2017; adresa Primăriei Comunei Poian nr. 

1200/04.04.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 3310/06.04.2017; adresa 

Primăriei Comunei Reci nr. 1491/06.04.2017, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3313/06.04.2017; 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, conform anexelor nr. 1-10 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-10 la Hotărârea nr. 67/2017 au fost comunicate celor 
interesați și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 68/2017 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa 

extraordinară din data 12 aprilie 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 

Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest sens; Decizia nr. 

38/04.04.2017 privind soluționarea contestației formulate de 

către UAT Județul Covasna înregistrată la sediul MDRAPFE 

sub nr. 43944/24.03.2017 împotriva Notei de constatare a 

neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 

16444/20.02.2017 emisă de către Direcția Constatare și 

Stabilire Nereguli, Serviciul Constatare și Stabilire Nereguli 

POR (Serviciul constatare nereguli și antifraudă, Direcția 

Generală Programul Operațional Regional, în prezent) din 

cadrul MDRAPFE, proiect cod SMIS 5325, cu titlul 

„Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna – Zăbala – Imeni – 

Târgu Secuiesc, km 32+000-49+100, județul Covasna”; 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 Curții 

de Apel București în cazul Deciziei nr. 38/04.04.2017 privind 

soluționarea contestației formulate de către UAT Județul 

Covasna înregistrată la MDRAPFE sub nr. 43944/24.03.2017 

împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare nr. 16444/20.02.2017 emisă de către 

Direcția Constatare și Stabilire Nereguli, Serviciul Constatare 

și Stabilire Nereguli POR (Serviciul constatare nereguli și 

antifraudă, Direcția Generală Programul Operațional Regional, 

în prezent) din cadrul MDRAPFE, proiect cod SMIS 5325, cu 

titlul „Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna – Zăbala – 

Imeni – Târgu Secuiesc, km 32+000-49+100, județul 

Covasna”, 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 contractului 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 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 69/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea 

Programului anual și a anunțului de participare privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și 

sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 

350/2005 
 

Notă: Hotărârea nr. 69/2017 a fost abrogată. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 70/2017 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 60/2017 privind aprobarea 

„Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă 

socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa extraordinară 

din data de 12 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

60/2017 privind aprobarea „Programului de colaborare cu 

organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de 

asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017”, 

văzând Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, având în vedere: art. 20 din 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând cont de: Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al 

alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și 

persoanelor vârstnice; Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului; Hotărârea Guvernului 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; Ordinul ministrului muncii, familiei, 

protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind 

aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 

furnizărilor de servicii sociale; Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 47/2017 privind aprobarea bugetului propriu al 

județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe 

anul 2017, în baza art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2017 privind aprobarea „Programului de 

colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară 

activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în 

anul 2017”, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 12 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 70/2017 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE  

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul  

„Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017” 

 
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, instituţie publică de 

interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna, în subordinea acestuia, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, judeţul 

Covasna, cod poştal 520064, tel/fax 0267 314660.  
2. Solicitanţii pot fi: Persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii acreditate ca furnizori de servicii sociale, care desfăşoară activităţi pe 

teritoriul judeţului Covasna în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice. 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004(r) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
- Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004(r) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 pentru stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile 

publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; 
- Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin (1) din Legea 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

- HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia 
se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

- Ordonanţa de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizărilor de servicii sociale; 

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: 

- asigurarea funcţionării serviciilor de zi: centre de zi pentru copii; centre de zi pentru persoane cu dizabilități, respectiv asigurarea unor servicii sociale 

complexe acordate în comunitate pentru copii și familii cu risc social/defavorizați în valoare de 300.000 lei, 
- asigurarea funcţionării serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu în valoare de 500.000 lei. 

5. Suma aprobată pe anul 2017: 800.000 lei. 
6. Durata programului: 15.05.2017 – 15.12.2017. 

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 

Solicitantul va depune propunerea de proiect la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sf. Gheorghe, Str. Presei 
nr.8/A, judeţul Covasna, cod poştal 520064. 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 05.05.2017. 
Având în vedere faptul că bugetul de stat a fost aprobat cu întârziere, împrejurare care a decalat aprobarea bugetului Consiliului Județean Covasna, se impune accelerarea 

aplicării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile pentru depunerea proiectelor, conform art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005. 

Fiecare zi de întârziere în desfășurarea activităților în domeniul asistenței sociale, influențează în mod direct și ireversibil viața beneficiarilor. 

8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: în intervalul 08.05.2017 – 12.05.2017. 
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se 

pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, din Sf. Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, judeţul Covasna, cod poştal 

520064, respectiv de pe site-ul DGASPC Covasna, www.protectiasocialacv.ro.  
 

Sfântu Gheorghe  ___________________ 

 

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL 
Consiliul Judeţean Covasna D.G.A.S.P.C. Covasna 

TAMÁS Sándor VASS Mária 
 

http://www.protectiasocialacv.ro/
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HOTĂRÂREA Nr. 71/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea 

Programului anual și a anunțului de participare privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și 

sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 

350/2005 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa 

extraordinară din data de 20 aprilie 2017, analizând Expunerea 

de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului 

de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, 

văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice; având 

în vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 

ulterioare; O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Normele metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și 

completările ulterioare; Ordinul Agenției Naționale pentru 

Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale 

municipiului București, cu modificările ulterioare; în baza art. 

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

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

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, 

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. 69/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea Programului anual și a 

anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de 

tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult 

din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 

350/2005. 
 

Sfântu Gheorghe, la 20 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 71/2017 

(Anexa la Hotărârea nr. 48/2017) 

 

Program anual şi anunţ de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru 

activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna, pe anul 2017, 

conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Program anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 

 

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile este valabil pentru anul 2017. 
Autoritatea finanţatoare: judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna, 

acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură şi 
religie, activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, sportive şi de tineret.  

Beneficiari direcţi: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute 

conform legii. 
Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă 

încheiat între județul Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 47/29.03.2017 este de 2.925.000 lei, defalcat pe domenii de 
activitate astfel: 600.000 lei pentru sport, 125.000 lei pentru tineret, 700.000 lei pentru cultură şi recreere, 1.500.000 lei pentru susţinerea cultelor. 

Prevederi finale: Programul anual şi Anunţul de participare la selecţia de proiecte se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiane 

de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare: www.kvmt.ro. 
 

Anunţ de participare 

 
Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele desfășurate în perioada 01.06-20.12.2017, pentru programele, proiectele şi 

acţiunile culturale, educativ-ştiinţific, de recreere, de tineret şi sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult, după cum urmează:  
 

I. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere.  

II. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 10.000 lei. 
III. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului 

cultural și istoric, a portului popular din judeţ.  

http://www.kvmt.ro/
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IV. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.  

V. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.  

VI. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor cluburilor sportive cu Certificat de Identitate Sportivă.  
VII. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.  

VIII. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: 

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult (activități autorizate); 
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
Au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.  

 
Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase 

recunoscute conform legii. 

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate.  
Un solicitant poate să depună cel mult 3 proiecte. 

 

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare. 

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare, Hotărârii nr. 1447/2007 privind 

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Proiectele se depun până la data de 10.05.2017, orele 14.00. 
Având în vedere faptul că bugetul de stat a fost adoptat cu întârziere, pe baza art. 20, alin (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, se restrânge perioada de demarare a multitudinilor de 

programe anuale în domeniul cultural, recreere, tineret, sportiv și cel al cultelor se impune accelerarea aplicării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea 

numărului de zile pentru depunerea proiectelor. 
Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judeţean Covasna, sau expediate prin poştă. 

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare. 

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de 

proiecte” să fie accesibile la registrare. 

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine. 

 

În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse 

de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificările și completările solicitate de comisia de selectare se vor înainta în 

termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. 

 

Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către consiliul judeţean numai după încheierea contractului şi după decontare. La o 

solicitare bine întemeiată se poate acorda şi sume în avans. Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se 

va prezenta şi bugetul total al proiectului. 

 

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus, respectiv cele precizate în contract. 
 

Solicitanții fondurilor publice nerambursabile se vor conforma prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru cazurile de la art. 6 din lege. 

 
Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont este anexată prezentei pe suport CD şi este parte componentă a prezentului anunţ de participare. 

Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul Judeţean Covasna, Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG: 520008, mun. Sfîntu Gheorghe, 
Piaţa Libertăţii nr. 4., tel./fax: 0367 403924, e-mail: proiecte@kvmt.ro. 

Documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul „Proiecte CJ”.  

Programul anual de finanţare, respectiv anunţul de participare, se publică în Monitorul Oficial al României partea a VI-a. 
Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 47/29.03.2017 este de 2.925.000 lei, defalcat pe domenii de 

activitate astfel: 600.000 lei pentru sport, 125.000 lei pentru tineret, 700.000 lei pentru cultură şi recreere, 1.500.000 lei pentru susţinerea cultelor. 

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între județul 
Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

Selecţia ofertelor se realizează de către comisiile de selecţie constituite la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, conform legislaţiei în vigoare. 

Perioada de evaluare și selecție a proiectelor: 11.05.2017-25.05.2017. 

Perioada de implementare a proiectelor: 01.06-20.12.2017. 

Criterii de evaluare a proiectelor 

1. Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele de tineret, educativ-ştiinţifice şi de recreere, 

culturale din bugetul județului Covasna sunt: 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Relevanţa 55 

1.1 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile specifice judeţului sau zonei? 30 

1.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupului ţinta? 10 

1.3 Cât de relevantă este propunerea privind scopul programului și activitățile finanțate? 10 

1.4 Cât de coerente, necesare și practice sunt activităţile propuse? 5 

2. Conţinut 20 

2.1 Cât de coerent clar şi realist este conţinutul proiectului? 10 

2.2 În ce măsură proiectul conţine obiective, clare şi realizabile, din care să rezulte într-un mod fără echivoc interesul public judeţean, naţional, 

internaţional? 
10 

mailto:ordoglajos@kvmt.ro
http://www.kvmt.ro/
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Criterii de evaluare Punctaj 

3. Capacitate de realizare 10 

3.1 Capacitatea de realizare a programului 5 

3.2 Capacitatea de atragere de colaboratori 5 

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 

4.1 În ce măsura bugetul este clar, realist și detaliat, în ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului? 10 

4.2 În ce măsură participă beneficiarul, sau alţi finanţatori la acoperirea cheltuielilor? 10 

5. Rezultatul/impactul scontat 20 

5.1 Ce rezultate concrete se vor realiza? Cu ce impact? 10 

5.2 Durabilitatea programului sau proiectului propus 10 

Total puncte 125 

 
Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de 

programe în cauză.  

 

a) Programe de tineret 

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei, iar suma maximă atribuită de 10.000 lei. 
Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

 

b) Programe educative-ştiinţifice şi de recreere; Programe culturale 
Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

Peste suma astfel rezultată, pentru programele prioritare conform prevederilor Strategiei de dezvoltare județului Covasna 2015-2020, Strategiei integrate 

pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul 
Covasna pentru anii 2014-2020 respectiv conform activităților prioritare pe anul 2017 al Consiliului Județean Covasna se poate acorda suplimentar între 1.000-

20.000 lei, în funcţie de importanţa programului. 

Valoarea minimă de finanţare de 1.000 lei. 
 

2. Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele sportive din bugetul județului Covasna sunt: 

a) Sportul de performanţă 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU  

Punctaj 

maxim 

1 Relevanţa proiectului sportiv  40 

 

Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local de performanță Fotbal 40 

 Futsal 40 

 Ciclism 15 

 Alte ramuri sportive 10 

2 Conținutul, anvergura proiectului  70 

 

Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudeţean, naţional, internaţional 

,popularitatea ramurii sportive 
Fotbal 70 

 Futsal 40 

 Ciclism 15 

 Alte ramuri sportive 2 

3 Capacitatea de realizare a programului  5 

4 Bugetul și eficacitatea costurilor  5 

5 Rezultatul/impactul proiectului sportiv   30 

 

Rezultatul individual obținut de sportivi în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi 

internaţional  
Natație 8 

 Tenis de masă 8 

 Alte ramuri sportive 5 

 

Rezultatul pe echipe obținut în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi internaţional  Fotbal 30 

 Futsal 15 

 Tenis de masă 8 

 Alte ramuri sportive 5 

 PUNCTAJ TOTAL MAXIM  150 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de 

programe în cauză. 
 

b) Sportul pentru toţi 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU 

Punctaj 

maxim 

1 
Relevanţa proiectului sportiv 15 

Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local 15 

2 Conținutul, anvergura proiectului 50 

 
Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudetean, naţional, 

internaţional, număr estimat de participanţi, număr estimat de beneficiari indirecţi 
25 

 Susținerea proiectelor cluburilor sportive 50 

3 Capacitatea de realizare a programului 5 

4 Bugetul și eficacitatea costurilor 5 

5 Rezultatul/impactul proiectului sportiv 25 

 Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local 25 

 PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

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

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei. 

 
3. Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul județului Covasna pentru proiectele depuse de către unităţile de 

cult din judeţul Covasna: 
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Criterii de evaluare 
Punctaj 

maxim 

Relevanța  

Relevanța propunerii de proiect obiectivelor de dezvoltarea a județului Covasna 30 

Relevanța propunerii de proiect privind scopul programului și activitățile propuse spre finanțare 10 

1. Întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult  

1.1 Parohii 3 

1.2 Protopopiate 5 

2. Construirea precum şi repararea lăcaşurilor de cult  

2.1 Construire şi reparare case de rugăciuni 3 

2.2 Construire şi reparare biserici 10 

3. Conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu  

3.1 Patrimoniu de importanţă judeţeană 100 

3.2 Patrimoniu de importanţă naţională 150 

4. Desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială  

4.1 Programe sociale sau medicale atestate 15 

 

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

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 72/2017 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 

2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2017, având în 

vedere: Raportul Direcţiei economice precum și Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere prevederile: art. 49 alin. (12) din 

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

modificările şi completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) 

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

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

completările ulterioare, 
 

 

 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local pe trimestrul I al 

anului 2017, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

trimestrul I al anului 2017, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul I al anului 2017, conform anexei 

nr. 3. 

Art.4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 72/2017 

 

EXECUŢIA PE TRIMESTRUL I A BUGETULUI LOCAL 

(Bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor de interes judeţean) 

la data de 31 martie 2017 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 108.248.440 23.667.840 22.003.939 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01 99.291.800 23.591.200 20.988.804 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02 34.841.000 8.905.400 6.374.300 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 79.963.800 18.435.200 15.904.600 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 76.848.000 17.681.400 15.562.089 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 31.177.000 8.013.400 5.879.573 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 31.177.000 8.013.400 5.879.573 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 31.177.000 8.013.400 5.879.573 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 20.951.000 5.457.400 5.879.573 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 10.226.000 2.556.000 
 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 45.671.000 9.668.000 9.682.516 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 45.121.000 9.528.000 9.528.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor 
11.02.01 30.307.000,00 7.963.000,00 7.963.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 6.568.000 
  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8.246.000 1.565.000,00 1.565.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 550.000 140.000 154.516 

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 550.000 140.000 154.516 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 150.000 30.000 5.498 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 400.000 110.000 149.018 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.115.800,00 753.800,00 342.511 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 101.000,00 26.000,00 9.353 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 96.000,00 25.000,00 9.353 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 40.000,00 10.000,00 6.731 

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.000,00 
  

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000,00 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 55.000,00 15.000,00 2.622 

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 5.000,00 1.000,00 
 

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 5.000,00 1.000,00 
 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 3.014.800,00 727.800,00 333.158 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.900.000,00 700.000,00 311.168 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1.300.000,00 300.000,00 146.958 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.600.000,00 400.000,00 164.210 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 110.000,00 25.000,00 19.540 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 110.000,00 25.000,00 19.540 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) 36.02 3.000,00 1.000,00 150,00 

Alte venituri 36.02.50 3.000,00 1.000,00 150 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 1.800,00 1.800,00 2.300 

Donatii si sposorizari 37.02.01 1.800,00 1.800,00 2.300 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 19.328.000 5.156.000 5.084.204 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 19.328.000 5.156.000 5.084.204 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 19.328.000 5.156.000 5.084.204 

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+ 

42.02.40+42.02.41) 
00.20 19.328.000 5.156.000 5.084.204 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 19.328.000,00 5.156.000,00 5.084.204 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL 00.01 SD 8.956.640 76.640 1.015.135 

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 
  

1.000.000 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 
  

1.000.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 
  

1.000.000 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale 
secţiunii de dezvoltare**) 

40.02.13 
  

1.000.000 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8.946.260,00 66.260,00 48.430 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 8.946.260,00 66.260,00 48.430 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 8.946.260,00 66.260,00 48.430 

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 00.19 8.946.260,00 66.260,00 48.430 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din FEN postaderare 
42.02.20 4.260 4.260 -13.664 

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de 

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale 
42.02.52 62.000,00 62.000,00 62.094 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 8.880.000,00 
  

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) 
45.02 10.380 10.380 -33.295 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01 10.380 10.380 -33.295 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 
   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 10.380 10.380 -33.295 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

A B 1 2 6 

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 154.315.390 24.957.500 20.705.971 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02 +79.02) 
49.02 99.291.800 23.591.200 20.619.961 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 15.111.300 3.276.500 2.228.741 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 13.815.000 3.086.000 2.091.741 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 13.815.000 3.086.000 2.091.741 

Autorităţi executive 51.02.01.03 13.815.000 3.086.000 2.091.741 

Cheltuieli de personal 10 8.286.000 1.718.000 1.286.410 

Bunuri şi servicii 20 2.250.000 549.000 378.681 

Alte transferuri 55 3.279.000 819.000 456.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-29.350 

Alte cheltuieli 59 
   

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 1.296.300 190.500 137.000 

Cheltuieli de personal 10 
   

Bunuri şi servicii 20 25.000 10.000 
 

Fond de rezervă 50 544.300 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 727.000 180.500 137.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 544.300 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 727.000 180.500 137.000 

Alte servicii publice generale 54.02.50 25.000 10.000 
 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 514.700 152.300 43.677 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 273.100 92.500 42.048 

Bunuri şi servicii 20 273.100 92.500 42.048 

Aparare nationala 60.02.02 273.100 92.500 42.048 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 241.600 59.800 1.629 

Bunuri şi servicii 20 241.600 59.800 1.629 

Alte transferuri 55 
   

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 241.600 59.800 1.629 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 78.871.800 18.519.400 16.835.522 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.877.000 2.770.000 2.379.229 

Cheltuieli de personal 10 6.669.000 1.863.000 1.670.312 

Bunuri şi servicii 20 469.000 179.000 89.896 

Asistenţă socială 57 4.271.000 700.000 609.021 

Alte transferuri 55 450.000 10.000 10.000 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

A B 1 2 6 

Despagubiri civile 59 18.000 18.000 
 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 2.553.000 443.000 382.051 

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 689.000 119.000 99.070 

Învatamânt primar 65.02.03.02 1.864.000 324.000 282.981 

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 1.568.000 257.000 226.970 

Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 1.568.000 257.000 226.970 

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 7.156.000 2.060.000 1.760.208 

Învatamânt special 65.02.07.04 7.156.000 2.060.000 1.760.208 

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 600.000 10.000 10.000 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 20.000 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Alte transferuri 55 20.000 
  

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 
   

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 20.000 
  

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 20.000 
  

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 17.188.000 3.510.600 3.066.200 

Cheltuieli de personal 10 1.060.000 239.200 227.407 

Bunuri şi servicii 20 400.000 95.100 50.571 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 8.775.000 1.976.300 1.678.000 

Alte cheltuieli 59 6.863.000 1.200.000 1.110.222 

Alte transferuri 55 90.000 
  

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 10.185.000 2.310.600 1.955.978 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1.410.000 334.300 277.978 

Muzee 67.02.03.03 2.657.000 656.000 594.000 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 2.661.000 586.000 517.000 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 1.769.000 402.300 376.500 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.688.000 332.000 190.500 

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 765.000 
  

Sport 67.02.05.01 630.000 
  

Tineret 67.02.05.02 125.000 
  

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 10.000 
  

Servicii religioase 67.02.06 3.938.000 1.200.000 1.110.222 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.300.000 
  

Asigurari si asistenta sociala 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68 
68.02 49.786.800 12.238.800 11.390.093 

Cheltuieli de personal 10 22.050.000 5.150.000 5.077.148 

Bunuri şi servicii 20 7.796.800 1.982.800 1.306.748 

Alte transferuri 55 
   

Asistenţă socială 57 19.140.000 5.106.000 5.029.310 

Alte cheltuieli 59 800.000 
  

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-23.113 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 2.700.000 697.000 461.770 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 19.328.000 5.156.000 5.052.218 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 19.328.000 5.156.000 5.052.218 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 27.758.800 6.385.800 5.876.105 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 4.794.000 1.643.000 1.512.021 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 4.150.000 1.515.000 1.416.021 

Bunuri şi servicii 20 4.150.000 1.515.000 1.416.021 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 4.150.000 1.515.000 1.416.021 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 4.150.000 1.515.000 1.416.021 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 644.000 128.000 96.000 

Bunuri şi servicii 20 
   

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 644.000 128.000 96.000 

Alte transferuri 55 
   

Turism 87.02.04 
   

Alte actiuni economice 87.02.50 644.000 128.000 96.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 0 368.843 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02) 49.02 55.023.590 1.366.300 86.010 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 50.02 7.115.340 
  

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 7.012.100 
  

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 7.012.100 
  

Autorităţi executive 51.02.01.03 7.012.100 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Cheltuieli de capital 70 7.012.100 
  

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 103.240 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 64.000 
  

Cheltuieli de capital 70 39.240 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 64.000 
  

Alte transferuri 55 
   

Alte servicii publice generale 54.02.50 39.240 
  

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 168.000 68.000 

 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 68.000 68.000 
 

Cheltuieli de capital 70 68.000 68.000 
 

Aparare nationala 60.02.02 68.000 68.000 
 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 100.000 
  

Cheltuieli de capital 70 100.000 
  

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 100.000 
  

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 12.975.000 638.300 57.000 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

A B 1 2 6 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 112.000 
  

Cheltuieli de capital 70 112.000 
  

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 112.000 
  

Învatamânt special 65.02.07.04 112.000 
  

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 5.150.000 508.000 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 5.150.000 508.000 
 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 5.150.000 508.000 
 

Spitale generale 66.02.06.01 5.150.000 508.000 
 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 7.237.000 124.000 57.000 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 7.208.000 124.000 57.000 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 29.000 
  

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 7.237.000 124.000 57.000 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 29.000 
  

Muzee 67.02.03.03 270.000 64.000 
 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 521.000 
  

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 6.307.000 60.000 57.000 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 110.000 
  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 
   

Asigurari si asistenta sociala 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68 
68.02 476.000 6.300 0 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 476.000 6.300 
 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 55.000 
  

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 421.000 6.300 
 

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

(cod 70.02+74.02) 
69,02 

   

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 34.765.250 660.000 29.010 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 34.639.250 657.000 29.010 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 34.639.250 657.000 29.010 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 34.639.250 657.000 29.010 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 34.639.250 657.000 29.010 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 126.000 3.000 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 126.000 3.000 
 

Alte actiuni economice 87.02.50 126.000 3.000 
 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -46.066.950 -1.289.660 929.125 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT TOTAL 96,02 -46.066.950 -1.289.660 1.297.968 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 72/2017 

 

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

la data de 31 martie 2017 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 103.313.000 26.647.800 21.586.675 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 90.765.000 26.012.800 21.529.675 

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 58.179.000 18.118.000 15.543.078 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 58.179.000 18.118.000 15.543.078 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 
  

5.522 

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 
  

5.522 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 
  

5.522 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 
  

5.522 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 58.179.000 18.118.000 15.537.556 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+ 

33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 
33.10 58.169.000 18.115.000 15.527.406 

Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 260.000 25.000 13.670 

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.404.000 306.000 323.036 

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 225.000 65.000 28.951 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 46.526.000 15.060.000 12.899.498 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la 

bugetul de stat 
33.10.30 7.150.000 2.030.000 1.368.651 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 

33.10.31 1.200.000 300.000 566.000 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1.220.000 310.000 310.000 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 184.000 19.000 17.600 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 10.000 3.000 8.400 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 10.000 3.000 8.400 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 
  

1.750 

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 
  

1.750 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 32.586.000 7.894.800 5.986.597 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10) 00.18 32.586.000 7.894.800 5.986.597 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 32.586.000 7.894.800 5.986.597 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10.146.000 2.284.800 1.911.000 

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea 

creșterilor salariale 
43.10.33 22.440.000 5.610.000 4.075.597 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10) - 

TOTAL 
00.01 12.548.000 635.000 57.000 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 12.548.000 635.000 57.000 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

A B 1 2 6 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 

00.18 
12.548.000 635.000 57.000 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 12.548.000 635.000 57.000 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 5.150.000 508.000 
 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 7.398.000 127.000 57.000 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

A B 1 2 6 

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 103.441.540 26.776.340 21.267.784 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

( cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10) 
49.10 90.765.000 26.012.800 21.250.688 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 731.000 181.500 127.511 

Cheltuieli de personal 10 591.000 131.000 113.295 

Bunuri şi servicii 20 140.000 50.500 14.216 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 731.000 181.500 127.511 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 79.736.000 23.610.000 19.445.737 

Cheltuieli de personal 10 60.808.000 15.268.000 14.312.070 

Bunuri şi servicii 20 18.778.000 8.302.000 5.126.130 

Alte cheltuieli-Burse 59 150.000 40.000 29.651 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-22.114 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 79.736.000 23.610.000 19.445.737 

Spitale generale 66.10.06.01 79.736.000 23.610.000 19.445.737 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 9.644.000 2.090.300 1.610.023 

Cheltuieli de personal 10 5.226.500 1.170.350 1.119.072 

Bunuri şi servicii 20 4.417.500 919.950 495.122 

Alte cheltuieli-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59 
   

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-4.171 

Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) 
67.10.03 7.922.000 1.753.300 1.494.693 

Muzee 67.10.03.03 2.807.000 661.000 561.405 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 2.881.000 651.000 524.480 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 2.234.000 441.300 408.808 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 1.722.000 337.000 115.330 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 654.000 131.000 67.417 

Cheltuieli de personal 10 271.000 61.000 49.146 

Bunuri şi servicii 20 383.000 70.000 18.271 

Alte actiuni economice 87.10.50 654.000 131.000 67.417 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 
  

278.987 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

( cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10) 
49.10 12.676.540 763.540 17.096 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 64.000 
  

Cheltuieli de capital 70 64.000 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 64.000 
  

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 5.278.540 636.540 
 

Cheltuieli de capital 70 5.278.540 636.540 
 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 5.278.540 636.540 
 

Spitale generale 66.10.06.01 5.278.540 636.540 
 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.208.000 124.000 17.096 

Cheltuieli de capital 70 7.208.000 124.000 17.096 

Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) 
67.10.03 7.098.000 124.000 17.096 

Muzee 67.10.03.03 270.000 64.000 
 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 521.000 
  

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 6.307.000 60.000 17.096 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 110.000 
  

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 126.000 3.000 
 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 126.000 3.000 
 

Scoli populare de arta si meserii 70 126.000 3.000 
 

Alte actiuni economice 87.10.50 126.000 3.000 
 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 -128.540 -128.540 39.904 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT - TOTAL 96,10 -128.540 -128.540 318.891 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 72/2017 

 

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 31 martie 2017 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

TOTAL VENITURI 00.01 51.620 51.620 22.318 

I. VENITURI CURENTE 00.02 50.000 50.000 13.254 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 50.000 50.000 13.254 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)) 00.14 50.000 50.000 13.254 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 50.000 50.000 13.254 

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabile 37.08.06 50.000 50.000 13.254 

Alte transferuri voluntare 37.08.50 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08) 00.16 
  

7.452 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15) 40.08 
  

7.452 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02( 40.08.15 
  

7.452 

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de 

dezvoltare 
40.08.15.02 

  
7.452 

IV. SUBVENŢII (cod 44.08+00.18) 00.17 260 260 259 

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08) 00.18 260 260 259 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 260 260 259 

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 42.08.60 260 260 259 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 

45.08.17+45.08.18+45.08.21) 
45.08 1.360 1.360 1.353 

Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03) 45.08.17 1.360 1.360 1.353 

Prefinantare 45.08.17.03 1.360 1.360 1.353 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+79.08+88.08) 49.08 59.080 59.080 1.716 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 50.000 50.000 
 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 50.000 50.000 
 

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 50.000 50.000 
 

Autorităţi executive 51.08.01.03 50.000 50.000 
 

Alte organe ale autorităţilor publice 51.08.01.04 
   

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+ 67.08+68.08) 63.08 9.080 9.080 1.716 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.01la 68.08.50) 68.08 9.080 9.080 1.716 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 9.080 9.080 1.716 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.08 -7.460 -7.460 20.602 

 

HOTĂRÂREA Nr. 73/2017 

cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie 

bugetară și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 

2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare 

anuale cu anexe pe anul 2016, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest 

sens; art. 57 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 191/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, 

precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la 

Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 

raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, în baza art. 91 alin. (3) 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local 

pe anul 2016, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 

instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, conform 

anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă anexele la situațiile financiare pe anul 

2016, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 73/2017 

 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL 

la data de 31 decembrie 2016 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasari 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 137.543.000 149.513.070 143.485.710 95,97% 

VENITURI PROPRII 48,02 30.712.000 32.010.000 32.493.236 101,51% 

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 73.541.000 81.676.070 82.115.589 100,54% 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 71.144.000 79.271.070 78.931.263 99,57% 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 

(cod 00.05+00.06+00.07) 
00.04 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 19.190.000 19.915.000 19.914.927 100,00% 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 8.526.000 9.099.000 8.842.228 97,18% 

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 43.428.000 50.257.070 50.174.108 99,83% 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasari 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07) 11.02 42.828.000 49.657.070 49.638.546 99,96% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor 
11.02.01 28.946.000 32.662.070 32.643.546 99,94% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 7.619.000 7.619.000 7.619.000 100,00% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 6.263.000 9.376.000 9.376.000 100,00% 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de 

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 600.000 600.000 535.562 89,26% 

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 600.000 600.000 535.562 89,26% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 50.000 50.000 39.044 78,09% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 550.000 550.000 496.518 90,28% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2.397.000 2.405.000 3.184.326 132,40% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 86.000 86.000 94.219 109,56% 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 86.000 86.000 91.861 106,82% 

Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 40.000 40.000 38.665 96,66% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 40.000 40.000 38.665 96,66% 

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 1.000 1.000 0 0,00% 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 45.000 45.000 53.196 118,21% 

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0 0 2.358 
 

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 
  

2.358 
 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2.311.000 2.319.000 3.090.107 133,25% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.150.000 2.150.000 2.131.086 99,12% 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 650.000 650.000 593.878 91,37% 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 
  

24.794 
 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.500.000 1.500.000 1.512.414 100,83% 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 150.000 150.000 121.626 81,08% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 150.000 150.000 101.778 67,85% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 150.000 150.000 101.778 67,85% 

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 
  

19.848 
 

Diverse venituri 

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) 
36.02 10.000 10.000 828.395 8283,95% 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

dezvoltare 
36.02.32.02 

  
671.110 

 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

functionare 
36.02.32.03 

  
154.645 

 

Alte venituri 36.02.50 10.000 10.000 2.640 26,40% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 
37.02 1.000 9.000 9.000 100,00% 

Donatii si sponsorizati 37.02.01 1.000 9.000 9.000 100,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 

 
-3.838.000 

  

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 
 

3.838.000 
  

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 25.193 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 
39.02 0 0 25.193 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 
  

25.193 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 37.670.000 41.505.000 34.616.055 83,40% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 37.670.000 41.505.000 34.616.055 83,40% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.09+42.02.10+42.02.12 

la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 
la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55) 

42.02 37.670.000 41.505.000 34.616.055 83,40% 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la 

spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) 
42.02.16 0 1.500.000 242.000 16,13% 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 
 

1.500.000 242.000 16,13% 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
42.02.20 14.392.000 14.392.000 12.153.491 84,45% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 17.642.000 19.925.000 19.912.698 99,94% 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Subvetii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instututii 

publice de asistenta sociala si unitati de asistenta sociala 
42.02.52 429.000 429.000 434.823 101,36% 

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 467.000 467.000 76.275 16,33% 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 4.425.000 4.425.000 1.430.768 32,33% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 

45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 
45.02 26.332.000 26.332.000 26.728.873 101,51% 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01 26.184.000 26.184.000 26.551.377 101,40% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.01.02 26.184.000 26.184.000 26.551.377 101,40% 

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03) 45.02.02 148.000 148.000 177.496 119,93% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.02.02 148.000 148.000 177.496 119,93% 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 
00.01 91.498.000 98.130.070 101.723.177 103,66% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 73.541.000 77.838.070 81.444.479 104,63% 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 71.144.000 79.271.070 78.931.263 99,57% 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 

(cod 00.05+00.06+00.07) 
00.04 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) 
00.06 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 27.716.000 29.014.000 28.757.155 99,11% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 19.190.000 19.915.000 19.914.927 100,00% 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

04.02.04 8.526.000 9.099.000 8.842.228 97,18% 
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A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 43.428.000 50.257.070 50.174.108 99,83% 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 42.828.000 49.657.070 49.638.546 99,96% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor 
11.02.01 28.946.000 32.662.070 32.643.546 99,94% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 7.619.000 7.619.000 7.619.000 100,00% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 6.263.000 9.376.000 9.376.000 100,00% 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de 

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 600.000 600.000 535.562 89,26% 

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 600.000 600.000 535.562 89,26% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 50.000 50.000 39.044 78,09% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 550.000 550.000 496.518 90,28% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2.397.000 -1.433.000 2.513.216 -175,38% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 86.000 86.000 94.219 109,56% 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 86.000 86.000 91.861 106,82% 

Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 40.000 40.000 38.665 96,66% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 40.000 40.000 38.665 96,66% 

Venituri din dividente (cod 30.02.08.02) 30.02.08 1.000 1.000 0 
 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000 1.000 0 
 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 45.000 45.000 53.196 118,21% 

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0 0 2.358 
 

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 
  

2.358 
 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2.311.000 -1.519.000 2.418.997 -159,25% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 

33.02 2.150.000 2.150.000 2.131.086 99,12% 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 650.000 650.000 593.878 91,37% 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 
  

24.794 
 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.500.000 1.500.000 1.512.414 100,83% 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 150.000 150.000 121.626 81,08% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 150.000 150.000 101.778 67,85% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 150.000 150.000 101.778 67,85% 

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0 0 19.848 
 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) 36.02 10.000 10.000 157.285 1572,85% 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

functionare 
36.02.32.03 

  
154.645 

 

Alte venituri 36.02.50 10.000 10.000 2.640 26,40% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 1.000 -3.829.000 9.000 -0,24% 

Donatii si sponsorizati 37.02.01 1.000 9.000 9.000 100,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 0 -3.838.000 0 0,00% 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 17.957.000 20.292.000 20.278.698 99,93% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
(cod 42.02+43.02) 

00.18 17.957.000 20.292.000 20.278.698 99,93% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 

42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54) 
42.02 17.957.000 20.292.000 20.278.698 99,93% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 17.642.000 19.925.000 19.912.698 99,94% 

Sume primite de ladministratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de 

APIA 
42.02.42 0 0 0 

 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 315.000 367.000 366.000 99,73% 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL 
00.01 46.045.000 51.383.000 41.762.533 81,28% 

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 0 3.838.000 671.110 17,49% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 0 3.838.000 671.110 17,49% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 00.14 0 3.838.000 671.110 17,49% 

Diverse venituri 
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) 

36.02 0 0 671.110 
 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

dezvoltare 
36.02.32.02 

  
671.110 

 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) 37.02 0 3.838.000 0 0,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 0 3.838.000 0 0,00% 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 25.193 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 
39.02 0 0 25.193 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 25.193 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 19.713.000 21.213.000 14.337.357 67,59% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02) 
00.18 19.713.000 21.213.000 14.337.357 67,59% 

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 
la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55) 

42.02 19.713.000 21.213.000 14.337.357 67,59% 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la 

spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) 
42.02.16 0 1.500.000 242.000 

 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in 

sanatate 
42.02.16.03 0 1.500.000 242.000 

 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
42.02.20 14.392.000 14.392.000 12.153.491 84,45% 

Subvetii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instututii 

publice de asistenta sociala si unitati de asistenta sociala 
42.02.52 429.000 429.000 434.823 101,36% 

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 467.000 467.000 76.275 16,33% 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 4.425.000 4.425.000 1.430.768 32,33% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 

45.02 26.332.000 26.332.000 26.728.873 101,51% 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01 26.184.000 26.184.000 26.551.377 101,40% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 0 0 0 
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Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.01.02 26.184.000 26.184.000 26.551.377 101,40% 

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03) 45.02.02 148.000 148.000 177.496 119,93% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 0 0 0 
 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.02.02 148.000 148.000 177.496 
 

 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 initiale definitive 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 137.543.000 150.778.720 101.377.363 67,24% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 21.457.000 21.267.950 10.195.953 47,94% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 15.827.000 16.636.660 9.700.602 58,31% 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 15.827.000 16.636.660 9.700.602 58,31% 

Autoritati executive 51.02.01.03 15.827.000 16.636.660 9.700.602 58,31% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 5.230.000 4.231.290 495.351 11,71% 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 4.300.000 3.577.290 
 

0,00% 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 508.000 508.000 471.402 92,80% 

Alte servicii publice generale 54.02.50 422.000 146.000 23.949 16,40% 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 400.000 400.000 
 

0,00% 

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 870.000 1.102.500 795.075 72,12% 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 250.000 367.500 276.151 75,14% 

Aparare nationala 60.02.02 250.000 367.500 276.151 75,14% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 620.000 735.000 518.924 70,60% 

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 620.000 735.000 518.924 70,60% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE 
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 

63.02 85.589.000 93.881.770 76.219.538 81,19% 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.864.000 13.361.070 11.575.653 86,64% 

Invatamant preocolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 2.850.000 3.054.000 2.437.895 79,83% 

Invatamant preocolar 65.02.03.01 670.000 722.000 580.096 80,35% 

Invatamant primar 65.02.03.02 2.180.000 2.332.000 1.857.799 79,67% 

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 1.748.000 1.844.000 1.360.784 73,80% 

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 1.748.000 1.844.000 1.360.784 73,80% 

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 5.986.000 6.350.000 6.295.110 99,14% 

Invatamant special 65.02.07.04 5.986.000 6.350.000 6.295.110 99,14% 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 1.280.000 2.113.070 1.481.864 70,13% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10.775.000 12.701.000 7.113.135 56,00% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 10.625.000 12.551.000 7.083.135 56,43% 

Spitale generale 66.02.06.01 10.625.000 12.551.000 7.083.135 56,43% 

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 150.000 150.000 30.000 20,00% 

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 150.000 150.000 30.000 20,00% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 20.378.000 20.875.700 13.889.640 66,53% 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 14.783.000 14.867.700 8.187.852 55,07% 

Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale 67.02.03.02 1.175.000 1.175.000 1.122.226 95,51% 

Muzee 67.02.03.03 2.591.000 2.591.000 2.473.696 95,47% 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 2.234.000 2.234.000 2.042.048 91,41% 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 7.313.000 7.397.700 1.354.203 18,31% 

Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.470.000 1.470.000 1.195.679 81,34% 

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 795.000 805.000 687.572 85,41% 

Sport 67.02.05.01 650.000 660.000 586.834 88,91% 

Tineret 67.02.05.02 125.000 125.000 100.738 80,59% 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 20.000 20.000 0 
 

Servicii religioase 67.02.06 3.400.000 3.828.000 3.800.404 99,28% 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.400.000 1.375.000 1.213.812 88,28% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+ 

68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 42.572.000 46.944.000 43.641.110 92,96% 

Asistenta acordata persoanelor in vfrsta 68.02.04 2.219.000 2.328.000 2.108.577 90,57% 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 17.642.000 19.925.000 19.912.600 99,94% 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 17.642.000 19.925.000 19.912.600 99,94% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 22.711.000 24.691.000 21.619.933 87,56% 

Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI 

APE (cod 70.02+74.02)  
2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor 74.02.05.02 2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 27.027.000 31.926.500 11.606.917 36,36% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03) 83.02 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Camere agricole 83.02.03.07 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 26.213.000 30.908.500 10.668.590 34,52% 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 26.213.000 30.908.500 10.668.590 34,52% 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 26.213.000 30.908.500 10.668.590 34,52% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 499.000 651.000 572.327 87,92% 

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 33.000 36.000 34.650 96,25% 

Alte actiuni economice 87.02.50 466.000 615.000 537.677 87,43% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 -1.265.650 42.108.347 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF 91.498.000 98.130.070 84.173.702 85,78% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 17.172.000 16.635.950 9.832.900 59,11% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 11.599.000 12.136.660 9.357.517 77,10% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 5.173.000 4.099.290 475.383 11,60% 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 400.000 400.000 
 

0,00% 

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

59.02 600.000 805.550 501.748 62,29% 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 initiale definitive 

A B 1 2 3 4 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 250.000 340.550 250.543 73,57% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 350.000 465.000 251.205 54,02% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 

65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 67.023.000 73.291.570 67.639.485 92,29% 

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.777.000 13.274.070 11.490.507 86,56% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 150.000 150.000 30.000 20,00% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 13.796.000 14.217.500 13.380.248 94,11% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 

68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) 
68.02 41.300.000 45.650.000 42.738.730 93,62% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 6.703.000 7.397.000 6.199.569 83,81% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03) 83.02 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 6.000.000 6.515.000 5.392.241 82,77% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 388.000 515.000 441.328 85,69% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 0 17.549.475 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 46.045.000 52.648.650 17.203.661 32,68% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) 
50.02 4.285.000 4.632.000 363.053 7,84% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 4.228.000 4.500.000 343.085 7,62% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 57.000 132.000 19.968 15,13% 

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 270.000 296.950 293.327 98,78% 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 
 

26.950 25.608 0,00% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61,02 270.000 270.000 267.719 0,00% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE 
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 

63.02 18.566.000 20.590.200 8.580.053 41,67% 

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 87.000 87.000 85.146 97,87% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10.625.000 12.551.000 7.083.135 56,43% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 6.582.000 6.658.200 509.392 7,65% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 1.272.000 1.294.000 902.380 69,74% 

Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI 

APE (cod 70.02+74.02) 
69,02 2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 

(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 
70.02 

   
0,00% 

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.600.000 2.600.000 2.559.880 98,46% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 20.324.000 24.529.500 5.407.348 22,04% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 20.213.000 24.393.500 5.276.349 21,63% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 111.000 136.000 130.999 96,32% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 
 

-1.265.650 24.558.872 
 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 73/2017 

 

CONTUL DE EXECUTIE 

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

la data de 31 decembrie 2016 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 78.357.000 85.436.120 70.773.297 82,84% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 59.535.000 62.533.420 58.375.619 93,35% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 59.535.000 62.533.420 58.375.619 93,35% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 0 0 9.921 
 

Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 0 0 9.921 
 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 0 9.921 
 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 
  

9.921 
 

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03) 31.10 0 0 0 
 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 
   

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 59.535.000 62.533.420 58.365.698 93,34% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+ 

33.10.13+  33.10.14+  33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 

33.10.32+33.10.50) 

33.10 59.534.000 62.514.400 58.347.680 93,33% 

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 220.000 220.000 212.484 96,58% 

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 1.588.000 1.598.400 1.481.718 92,70% 

Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 215.000 265.000 257.659 97,23% 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 49.998.000 52.229.000 48.679.728 93,20% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de 

la bugetul de stat 
33.10.30 4.861.000 5.652.000 5.523.602 97,73% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate 

din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.460.000 1.372.000 1.038.676 75,71% 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1.032.000 1.018.000 1.018.000 100,00% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 160.000 160.000 135.813 84,88% 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 1.000 1.000 
 

0,00% 

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50 ) 36.10 0 0 0 
 

Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 
    

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 0 18.020 18.018 99,99% 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 
 

18.020 18.018 99,99% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.10.03 -351.000 -352.600 -11.588 3,29% 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 351.000 352.600 11.588 3,29% 

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 
   

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0 0 0 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 0 0 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instututiilor publice 39.10.01 
    

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 18.822.000 22.902.700 12.397.678 54,13% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 18.822.000 22.902.700 12.397.678 54,13% 

Subventii de la alte administratii 
(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19) 

43.10 18.822.000 22.902.700 12.397.678 54,13% 

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 7.945.000 8.080.500 7.488.650 92,68% 

Subventii de la bugetele locale pentru spitale 43.10.10 
    

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 3.925.000 4.351.000 1.846.011 42,43% 

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole 43.10.15 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) 
43.10.16 0 1.500.000 242.000 16,13% 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 0 1.500.000 242.000 16,13% 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 6.637.000 6.735.200 586.054 8,70% 

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 

 
1.869.000 1.868.963 

 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL 00.01 67.444.000 72.497.320 68.087.644 93,92% 

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 59.184.000 62.180.820 58.364.031 93,86% 

C. VENITURI NEFISCALE  ( cod 00.13+00.14) 00.12 59.184.000 62.180.820 58.364.031 93,86% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) 00.13 0 0 9.921 
 

Venituri din proprietate (cod30.10.03+ 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 0 0 9.921 
 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 0 9.921 
 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 0 0 9.921 
 

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03) 31.10 0 0 0 
 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 0 0 
 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 59.184.000 62.180.820 58.354.110 93,85% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+ 

33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 

33.10.32+33.10.50) 

33.10 59.534.000 62.514.400 58.347.680 93,33% 

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 220.000 220.000 212.484 96,58% 

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 1.588.000 1.598.400 1.481.718 92,70% 

Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 215.000 265.000 257.659 97,23% 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 49.998.000 52.229.000 48.679.728 93,20% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de 

la bugetul de stat 
33.10.30 4.861.000 5.652.000 5.523.602 97,73% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate 
din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii 

33.10.31 1.460.000 1.372.000 1.038.676 75,71% 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1.032.000 1.018.000 1.018.000 100,00% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 160.000 160.000 135.813 84,88% 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 1.000 1.000 0 0,00% 

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50 ) 36.10 0 0 0 
 

Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 0 0 0 
 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -351.000 -334.580 6.430 -1,92% 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 0 18.020 18.018 99,99% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.10.03 -351.000 -352.600 -11.588 3,29% 

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 0 0 
 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 0 0 0 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8.260.000 10.316.500 9.723.613 94,25% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 8.260.000 10.316.500 9.723.613 94,25% 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 8.260.000 10.316.500 9.723.613 94,25% 

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 7.945.000 8.080.500 7.488.650 92,68% 

Subventii de la bugetele locale pentru spitale 43.10.10 0 0 0 
 

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole 43.10.15 315.000 367.000 366.000 99,73% 

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 

 
1.869.000 1.868.963 

 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL 
00.01 10.913.000 12.938.800 2.685.653 20,76% 

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 351.000 352.600 11.588 3,29% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 351.000 352.600 11.588 3,29% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 351.000 352.600 11.588 3,29% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 37.10 351.000 352.600 11.588 3,29% 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 351.000 352.600 11.588 3,29% 

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0 0 0 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 0 0 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instututiilor publice 39.10.01 0 0 0 
 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 0 0 0 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 10.562.000 12.586.200 2.674.065 21,25% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 10.562.000 12.586.200 2.674.065 21,25% 

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 43.10 10.562.000 12.586.200 2.674.065 21,25% 

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 3.925.000 4.351.000 1.846.011 42,43% 

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) 
43.10.16 0 1.500.000 242.000 16,13% 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 0 1.500.000 242.000 16,13% 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 6.637.000 6.735.200 586.054 8,70% 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 initiale definitive 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10 78.666.000 85.745.120 70.954.026 82,75% 

Partea I-a  SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 514.000 514.000 475.702 92,55% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 514.000 514.000 475.702 92,55% 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 514.000 514.000 475.702 92,55% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 77.255.000 84.133.120 69.543.347 82,66% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 62.845.000 69.560.000 61.609.848 88,57% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 62.845.000 69.560.000 61.609.848 88,57% 

Spitale generale 66.10.06.01 62.845.000 69.560.000 61.609.848 88,57% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 14.410.000 14.573.120 7.933.499 54,44% 

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 

67.10.03.15+67.10.03.30) 
67.10.03 12.880.000 13.043.120 6.703.570 51,40% 

Muzee 67.10.03.03 2.736.000 2.746.400 2.625.123 95,58% 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 2.444.000 2.494.800 2.300.507 92,21% 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 7.700.000 7.801.920 1.777.940 22,79% 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 1.530.000 1.530.000 1.229.929 80,39% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 897.000 1.098.000 934.977 85,15% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 430.000 482.000 397.300 82,43% 

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10.03 430.000 482.000 397.300 82,43% 

Camere agricole 83.10.03.07 430.000 482.000 397.300 82,43% 

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 467.000 616.000 537.677 87,29% 

Alte actiuni economice 87.10.50 467.000 616.000 537.677 87,29% 

Partea a  VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 -309.000 -309.000 -180.729 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 67.444.000 72.497.320 68.015.046 93,82% 

Partea I-a  SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 492.000 492.000 455.734 92,63% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 492.000 492.000 455.734 92,63% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 66.133.000 71.007.320 66.720.684 93,96% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 58.260.000 63.049.000 59.258.510 93,99% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.873.000 7.958.320 7.462.174 93,77% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 819.000 998.000 838.628 84,03% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 430.000 482.000 397.300 82,43% 

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 389.000 516.000 441.328 85,53% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 0 0 72.598 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 11.222.000 13.247.800 2.938.980 22,18% 

Partea I-a  SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 22.000 22.000 19.968 90,76% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 22.000 22.000 19.968 90,76% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 11.122.000 13.125.800 2.822.663 21,50% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 4.585.000 6.511.000 2.351.338 36,11% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6.537.000 6.614.800 471.325 7,13% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 78.000 100.000 96.349 96,35% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 
    

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 78.000 100.000 96.327 96,33% 

Partea a  VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 -309.000 -309.000 -253.327 
 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 73/2017 

 

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 31 decembrie 2016 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 00.01 338.410 410.270 310.064 75,58% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 124.000 189.610 168.111 88,66% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 124.000 189.610 168.111 88,66% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08) 00.14 124.000 189.610 168.111 88,66% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 124.000 189.610 168.111 88,66% 

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
37.08.06 124.000 189.610 168.111 88,66% 

IV. SUBVENTII 00.17 
 

26.720 23.387 87,53% 

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (42.08) 00.18 
 

26.720 23.387 87,53% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 
 

26.720 23.387 87,53% 

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 42.08.60 34.280 26.720 23.387 87,53% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

(cod 45.08.17 +45.08.18+45.08.20) 
45.08 

 
193.940 118.566 61,14% 

Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03) 45.08.17 
 

193.940 118.566 61,14% 

Prefinantare 45.08.17.03 180.130 193.940 118.566 61,14% 

 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 initiale definitive 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+80.08) 49.08 386.190 468.050 350.389 74,86% 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 123.970 123.970 103.189 83,24% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 123.970 123.970 103.189 83,24% 

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 123.970 123.970 103.189 83,24% 

Autorităţi executive 51.08.01.03 123.970 123.970 103.189 83,24% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 
63.08 262.220 344.080 247.200 71,84% 

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50) 65.08 4.000 4.000 3.886 97,15% 

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04) 65.08.07 4.000 4.000 3.886 97,15% 

Invatamant special 65.08.07.04 4.000 4.000 3.886 97,15% 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 initiale definitive 

A B 1 2 3 4 

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 224.290 289.900 208.485 71,92% 

Servicii culturale 67.08.03 12.990 74.450 73.846 99,19% 

Instututii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 12.990 74.450 73.846 99,19% 

Scoli populare de arta si meserii 67.08.03.05 
 

4.230 4.228 99,95% 

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 67.08.50 211.300 215.450 134.639 62,49% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 la 68.08.50) 68.08 33.930 50.180 34.829 69,41% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 33.930 50.180 34.829 69,41% 

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08---.08) 96.08 -47.780 -57.780 -40.325 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 74/2017 

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind rectificarea 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei economice, precum 

și rapoartele de avizarea ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna; art. 53 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; Contractul de finanțare nr. 109142/00497/2016 încheiat 

între Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” și Fondul 

Național Cultural Maghiar, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017, conform anexei nr. EXT3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexă nr. EXT3 la Hotărârea nr. 74/2017 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2017 

ADH 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rand 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care : 

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

1 
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08) 
00.01 13,26 

 
13,26 

  

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 13,26 
 

13,26 
  

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 13,26 
 

13,26 
  

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 13,26 
 

13,26 
  

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 13,26 
 

13,26 
  

13 
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
37.08.06 13,26 

 
13,26 

  

54 
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 
49.08 13,26 

 
13,26 

  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
13,26 

 
13,26 

  

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

13,26 
 

13,26 
  

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 13,26 
 

13,26 
  

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 13,26 

 
13,26 

  

231 Programe comunitare 55.01.07 13,26 
 

13,26 
  

76 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 
63.08 13,26 

 
13,26 

  

100 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 13,26 
 

13,26 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
13,26 

 
13,26 

  

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

13,26 
 

13,26 
  

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 13,26 
 

13,26 
  

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 13,26 

 
13,26 

  

231 Programe comunitare 55.01.07 13,26 
 

13,26 
  

102 
Servicii cultural 

(cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30) 
67.08.03 13,26 

 
13,26 

  

105 Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 13,26 
 

13,26 
  

 

HOTĂRÂREA Nr. 75/2017 

privind însușirea documentației cadastrale pentru 

dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 33450 Sfântu 

Gheorghe, sub nr. cadastral 33450 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind însușirea 

documentației cadastrale pentru dezlipirea imobilului înscris în CF 

nr. 33450 Sfântu Gheorghe, sub nr. cadastral 33450, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum și raportele de avizare 

ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; 

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 

în evidenţele de cadastru şi carte funciară, luând în considerare: 

art. 119 și 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 
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215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 879 și 880 din Noul Codul civil, ținând cont de adresa 

Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 11828/06.03.2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 2253/09.03.2017, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi 

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

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se însușește documentaţia cadastrală - dezlipire 

pentru imobilul înscris în C.F. nr. 33450 al municipiului Sfântu 

Gheorghe, sub nr. cadastral 33450, curți construcții în suprafață 

de 51209 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Stadionului nr. 1, judeţul Covasna, proprietatea publică al 

Județului Covasna și aflat în administrarea Spitalului Județean 

de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 

documentație cuprinsă în anexă, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în CF nr. 

33450 Sfântu Gheorghe, sub nr. cadastral 33450 în suprafață 

totală de 51.209 mp, în două loturi, după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 cu număr cadastral nou 39292, curți construcții 

în suprafață de 5.238 mp; 

- Lotul nr. 2 cu număr cadastral nou 39293, curți construcții 

în suprafață de 45.971 mp. 

Art.3. Se va solicita Oficiului de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Covasna înscrierea operațiunii prevăzut la art. 2 prin 

grija Direcţiei Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului. 

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

însărcinează Direcţia Juridică, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 75/2017 a fost comunicată celor interesați și 

poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 76/2017 

privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a 

Contractului de comodat nr. 342/13.04.2012 încheiat între 

Consiliul Județean Covasna și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti Társulás 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

încetării, prin acordul părților, a Contractului comodat nr. 

342/13.04.2012 încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC 

Közösségek Közti Társulás, văzând Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, având în 

vedere: art. 1321 și 1322 din Codul civil, republicat; Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 18/2012 privind darea în 

folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat municipiul 

Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, aflat în domeniul public 

al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna; art. 6 din Contractul de comodat nr. 342/13.04.2012 

încheiat între Consiliul Județean Covasna și Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti 

Társulás; ținând cont de adresa nr. 169/20.04.2017 a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti 

Társulás, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 3797/21.04.2017, în baza art. 91 alin. 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a 

Contractului de comodat nr. 342/13.04.2012 încheiat între 

Consiliul Județean Covasna și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti Társulás. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de încetare a 

contractului de comodat arătat la art. 1, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean 

Covasna și directorul executiv al Direcției economice cu 

semnarea acordului de încetare. 

Art.3. Predarea, respectiv preluarea spațiului, obiect al 

contractului de comodat arătat la art. 1, se face pe bază de 

protocol încheiat între Consiliul Județean Covasna și Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti 

Társulás, în termen de cel mult 30 de zile de la data semnării 

acordului de încetare. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 18/2012 privind 

darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, aflat în 

domeniul public al județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, își încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcţia Economică și Direcția Juridică, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 76/2017 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 77/2017 

privind darea în administrare Ansamblului de Dansuri 

„Trei Scaune - Háromszék” a unor spații aflate în imobilul 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Libertății, nr. 1, 

județul Covasna, necesare desfășurării activității acestuia 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind darea în 

administrare Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” 

a unor spații aflate în imobilul situat în municipiul Sf. Gheorghe, 

str. Libertății, nr. 1, județul Covasna, necesare desfășurării 

activității acestuia, văzând Raportul Direcției Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum şi 

rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate, ținând cont 

de: prevederile art. 867 și urm. din Codul civil, adresa 

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” nr. 

199/21.04.2017 înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 3805/21.04.2017, art. 123, alin. (1) din 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrare Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” a unei spaţiu din imobilul 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Libertății, nr. 1, ap. III/1, 

județul Covasna, aflat în proprietatea publică a județului 

Covasna, și în administrarea Consiliului Județean Covasna, în 

vederea desfășurării activității artistice, identificat conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Predarea - preluarea spațiilor prevăzute la art. 1 

și identificate prin anexa la prezenta, se face pe bază de proces-

verbal de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

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

contractul de administrare în cauză, conform contractului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al 

judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară 

activitatea instituţiile publice de interes judeţean. 

(3) Cu semnarea contractului de administrare, se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

directorul executiv al Direcţiei Economice. 

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

însărcinează persoanele prevăzute la art. 2, Direcţia 

Economică, Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului și Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék”. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

 

 

Anexă la Hotărârea nr. 77/2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului care se transmite din domeniul public al județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea 

Ansamblului de Dansuri ’’Trei Scaune – Háromszék Táncegyüttes” Sfântu Gheorghe, situat în Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1, ap. III/1, județul 

Covasna 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

imobilului 
Datele de identificare 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află și din a 

cărui administrare se 

transmite 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află și 

persoana juridică în a cărui 

administrare se transmite 

1. Imobil situat pe 

str. Libertății 
nr. 1, ap. III/1 

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1, nr. ap III/1., 

înscris în CF. nr. 23317, CF. nr. 23317-C1-U16, Sf. 
Gheorghe, nr. top 216/2/III/1, nr. cad. 23317-C1-U16, Sf. în 

suprafaţă totală de 728,03 mp, cu cota parte din terenul 

aferent de 56/1000, compus din: 
Hol pt. public S(u)=81,84 mp, Sala A pt. Repetiții S(u)=66,65 

mp, Sala B pt. Repetiții S(u)=74,44 mp, Casa ascensor 

S(u)=3,24mp, Hol pt. actori S(u)=37,50 mp, Grup sanitar 
S(u)=3,67 mp, Vestiar S(u)=1,85 mp, Grup sanitar S(u)=4,35 

mp,Vestiar S(u)=7,83 mp, Coridor S(u)=24,19 mp, cu 

suprafață utilă de 319,56 mp la parter 
Hol pt. public S(u)=32,47 mp,Grup sanitar S(u)=2,40 mp, 

Grup sanitar S(u)=5,12 mp, Grup sanitar S(u)=6,09 mp, Sala 

Studio S(u)=228,57 mp, Hol pt. actori S(u)=34,56 mp,Vestiar 
S(u)=15,00 mp, Grup sanitar S(u)=4,47 mp, Grup sanitar 

S(u)=4,35 mp, Vestiar S(u)=7,97 mp,  

cu suprafață utilă de 341,00 mp la etaj I 

Etaj tehnic S(u)=34,56 mp, Depozit S(u)=16,64 mp, Depozit 

S(u)=16,27 mp, 

cu suprafață utilă de 67,47 mp la etaj II 

cu suprafață utilă totală de 728,03 mp 

Domeniul public al Judeţului 

Covasna, administrarea 
Consiliului Județean Covasna 

Domeniul public al Judeţului 

Covasna, administrarea 
Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék 

Táncegyüttes” Sfântu 
Gheorghe 

 

HOTĂRÂREA Nr. 78/2017 

privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico - 

economice a Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico-economice a 

Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: raportul de 

specialitate al Direcției Urbanism și Administrativ, precum și 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; art. 45 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 125 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 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 reorganizează Comisia tehnico-economică a 

Consiliului Judeţean Covasna, în componenţa prevăzută în 

anexa nr. 1. 

Art.2. Comisia tehnico-economică, reorganizată potrivit 

art. 1, are drept scop analizarea şi avizarea documentaţiilor 

tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, precum şi 

a documentaţiilor de avizare pentru lucrările de intervenţii la 

construcţiile existente, a căror finanţare, totală sau parţială, se 

asigură din bugetul județului Covasna şi a 

instituţiilor/serviciilor publice din subordinea acestuia. 

Art.3. (1)  Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Judeţean Covasna, poate emite avize şi pentru lucrările de 

investiţii/intervenţii a căror finanţare, totală sau parţială, se 

asigură din bugetul municipiilor, oraşelor, comunelor din 
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judeţul Covasna şi/sau a instituţiilor/serviciilor publice 

subordonate acestora. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), obţinerea avizului 

Comisiei tehnico-economice a Consiliului judeţean Covasna se 

face la solicitarea beneficiarilor investiţiilor ce urmează a fi 

analizate, pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii 

investiţiilor propuse spre avizare. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei 

tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna, prevăzut în 

anexa nr. 2. 

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

hotărâre. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009 

privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - 

Economice a Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcția Urbanism și Administrativ şi 

membrii Comisiei prevăzuţi în anexa nr. 1. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 78/2017 

 

Componenţa nominală a Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Covasna 

 

Preşedinte: - GRÜMAN Róbert-Csongor - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Vicepreşedinte: - BERECZK Lóránd Alexandru – Arhitect-şef al judeţului Covasna 

Secretar: - Liliana MARINCEA – Consilier la Compartimentul Urbanism și GIS 

 Membri titulari: 

- NISTE Gabriel Nicolae – Director executiv adjunct – 

Direcția Urbanism și Administrativ ; 

- VERES János – Director executiv - Direcţia Economică; 

- PÉNZES Cecilia Boglár – Șef birou - Serviciul investiții și 

patrimoniu; 

- FEKETE Júlia – Consilier -Compartimentul urbanism și 

GIS; 

- JÁNOSI Zsolt – Consilier -Compartimentul urbanism și 

GIS; 

- MIHÁLY Daniela - Consilier - Compartimentul urbanism și 

GIS; 

- POPINĂ Dorin - Consilier - Compartimentul urbanism și 

GIS; 

- SZÉKELY Réka – consilier juridic – Compartimentul 

juridic; 
- FEJÉR Alexandru – Director general - S.C. Gospodăria 

Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

- Ing. JÓZSA Csaba – Director –Sucursala de Distribuție a 

Energiei Electrice Covasna;  

- Gheorghe NEAGU – Director executiv - Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Covasna;  

- Ioan ILAȘ – Director - Sistemul de Gospodărie a Apelor 

Covasna;  

- Lt. Col. NĂSTUȚĂ Constantin Adrian – Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” Jud. 

Covasna; 

- Camil MIHALCEA – Specialist soluții tehnice - 

Departamentul Centru Operațiuni BV-CV-HR, Telekom 

Romania Communications S.A.; 

- Constantin NEAGU – Șef Sector Sf. Gheorghe-Făgăraș - 

S.C. Distrigaz Sud Rețele ENGIE 

Membri supleanţi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MÁTYÁS Ferenc – Director tehnic S.C. Gospodăria 

Comunală S.A. SF. Gheorghe; 

- VERESS Attila Huba - Șef BEAR SDEE Covasna; 

 

- Gabriel Nicolae SIMINICEANU– Şef serviciu - Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Covasna;  

- DEÁK Anna – Șef Birou Sistemul de Gospodărie a Apelor 

Covasna; 

- Mr. PREDICIOIU Daniel – Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihai Viteazul” Judeţul Covasna;  

 

- Nicolae VLAICU – Supervizor - Compartiment Operațiuni 

Covasna, Telekom Romania Communications S.A.; 

 

- DOMOKOS József – Şef FOL Complex Tg. Secuiesc- S.C. 

Distrigaz Sud Rețele ENGIE 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 78/2017 

 

Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna 

 

Cap. I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor ce îi revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul investiţiilor, conform Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, funcţionează la nivelul Consiliului Judeţean Covasna Comisia tehnico-economică, denumită în continuare Comisie. 

Art. 2. Comisia, are drept scop analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, precum şi a documentaţiilor de 
avizare pentru lucrările de intervenţii la construcţiile existente, a căror finanţare, totală sau parţială, se asigură din bugetul județului Covasna şi a 

instituţiilor/serviciilor publice din subordinea acestuia. 

Art. 3. Comisia poate emite avize şi pentru lucrările de investiţii/intervenţii a căror finanţare, totală sau parţială, se asigură din bugetul municipiilor, oraşelor, 
comunelor din judeţul Covasna şi/sau a instituţiilor/serviciilor publice subordonate acestora, la solicitarea beneficiarilor investiţiilor ce urmează a fi analizate, 

pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare. 

Art. 4. Comisia este constituită din 17 membri şi un secretar şi se compune din specialişti din domeniile tehnice, economice, juridice şi din domeniile conexe 
acestora datorită complexității documentațiilor ce fac obiectul ședințelor de lucru ale comisiei. 

Art. 5. În înţelesul prezentului regulament, sintagmele „studiul de prefezabilitate”, „studiul de fezabilitate”, „documentaţia de avizare pentru lucrări de 
intervenţii”, „devizul general și devizul pe obiect”, „proiectul tehnic de execuție” au înţelesurile prevăzute în Secțiunile 2-6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

Cap. II. Funcţionarea Comisiei 
 

Art. 6. Comisia este condusă de către preşedinte, care de regulă este unul dintre vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna. În lipsa preşedintelui, şedinţele 
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comisiei sunt conduse de vicepreşedinte, arhitectul-şef al judeţului Covasna. 

Art. 7. (1) Comisia se întruneşte în şedinţa de lucru, de regulă în penultima zi de miercuri a lunii în curs - ședință ordinară - și/sau la convocarea 

preşedintelui/vicepreședintelui comisiei, în funcţie de necesitatea şi urgenţa avizării documentaţiilor depuse - ședință extraordinară. 
(2) Convocarea la şedinţă se va face pe bază de convocator, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei ori în timp util şi va cuprinde ordinea de zi propusă în 

prealabil de secretarul Comisiei. 

Art. 8. Lucrările de secretariat constând în pregătirea şedinţelor, ţinerea evidenţei documentaţiilor depuse, corespondenţa cu părţile interesate şi relaţiile asupra 
documentaţiilor depuse, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor vor fi asigurate de secretariatul comisiei. 

Art. 9. (1) Şedinţele comisiei de avizare sunt legal constituite dacă la lucrările acestora participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. 

(2) Participarea membrilor la şedinţă este obligatorie. 
(3) În cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la şedinţă, acesta este reprezentat, de înlocuitorul său legal, care are drept de vot. 

Art. 10. (1) La şedinţă vor fi invitați ordonatorul de credite sau reprezentantul legal împuternicit al acestuia, persoanele juridice care solicită avizarea şi/sau 

proiectantul documentaţiei, a căror prezenţă este obligatorie. În absenţa lor avizarea documentelor se va amâna pentru o dată ulterioară. 
(2) La şedinţele Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor structuri din subordinea/coordonarea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 11. (1) Membrii Comisiei răspund pentru întreaga activitate de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice. 
(2) Membrii Comisiei nu vor primi indemnizaţii (nu vor fi remunerați) pentru consultarea documentaţiilor şi participarea la şedinţele de avizare. 

 

Cap. III. Atribuţiile Comisiei 

 

Art. 12. Comisia are ca atribuţii principale: 

1. analizarea şi avizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii: 
a. aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Covasna (prin hotărârea acestuia); 

b. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite; 

c. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor secundari de credite; 
d. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor terţiari de credite; 

2. analizarea şi avizarea documentaţiilor de avizare aferente lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente: 

a. aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Covasna (prin hotărârea acestuia); 
b. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite; 

c. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor secundari de credite; 

d. aflate în competenţa de aprobare a ordonatorilor terţiari de credite; 
3. analizarea şi avizarea documentelor şi documentaţiilor pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum şi modificări ale soluţiilor şi 

indicatorilor tehnico-economici. 

 

Cap. IV. Atribuţiile secretariatului Comisiei. 

 

Art. 13. Secretariatul are următoarele atribuţii: 
a) primeşte şi înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare. Documentaţiile incomplete se restituie beneficiarilor pentru completare; 

b) întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedinţelor; 

c) comunică celor interesaţi data şedinţei Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), după aprobarea de către preşedintele Comisiei Tehnico-
Economice a ordinii de zi şi a convocatorului şedinţelor; 

d) pregăteşte mapele de lucru pentru membrii şi invitaţii Comisiei Tehnico-Economice; 

e) întocmeşte avizul Comisiei în condiţiile art. 20 alin. (1); 
f) întocmeşte procese-verbale de avizare în care consemnează toate discuțiile ce au loc în comisie; 

g) întocmeşte şi păstrează registrul unic al proceselor-verbale de şedinţă şi registrul avizelor; 

h) transmite avizele şi documentele astfel avizate celor interesaţi, în condiţiile art. 20 alin. (2): la cerere, documentele avizate pot fi transmise, după caz, şi 
persoanelor autorizate interesate; 

i) numerotează şi înregistrează avizele într-un registru constituit special în acest scop; 

j) păstrează un exemplar din documentaţia supusă avizării; 

k) întocmeşte baza de date şi gestionează arhiva Comisiei. 

 

Cap. IV. Avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente 

 

Secţiunea 1. Documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente. 

 
Art. 14. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente sunt cele cuprinse în 

Secțiunile 2-6 din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
a) studiul de prefezabilitate – Secțiunea a 2-a; 

b) studiul de fezabilitate - Secțiunea a 3-a; 

c) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente – Secțiunea a 4-a; 
d) devizul general și devizul pe obiect - Secțiunea a 5-a; 

e) proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție – Secțiunea a 6-a. 

 

Secţiunea a 2-a. Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la 

construcţii existente. 

 
Art. 15. Documentaţiile supuse avizării trebuie depuse la secretariatul comisiei cel târziu în ziua de vineri a săptămânii anterioare ședinței, orele 12.00 - pentru 

ședințele ordinare - pentru ca specialiştii din cadrul Consiliului Județean să le analizeze. Nu vor fi promovate spre avizare documentaţiile cu greşeli sau lipsuri. 

Eventualele obiecţiuni/observații și enumerarea elementelor ce lipsesc vor fi comunicate în scris celor care au depus documentaţia spre avizare. 

Art. 16. Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul instituţiilor/structurilor din subordinea Consiliului Judeţean Covasna a punctului de vedere tehnic şi 
economic asupra documentaţiilor supuse avizării, conform Notei de prezentare pentru susţinerea de către beneficiar a investiţiei, prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezentul regulament; 

b) verificarea de către membrii Comisiei Tehnico-Economice a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei; 
c) supunerea la vot a documentaţiei corespunzătoare fiecărui dosar; 

d) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de către secretarul Comisiei; 

e) întocmirea avizului tehnico-economic; 
Art. 17. Documentaţiile tehnico-economice analizate şi avizate de Comisia Tehnico-Economică se referă la: 

a) obiectivele noi de investiţii; 

b) lucrările de intervenţii reprezentând lucrări la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii 
capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse 

de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor; 

c) actualizarea devizelor generale, potrivit Secțiunii a 5-a privind ”Devizul general și devizul pe obiect”; 
d) modificări de soluţii tehnico-economice. 
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Art. 18. (1) Avizarea sau respingerea documentaţiei tehnico-economice se face prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi cu drept de vot. 

(2) Secretarul comisiei nu are drept de vot. 

Art. 19. Documentaţiile tehnico-economice respinse de la avizare se înapoiază beneficiarului/autorităţii contractante, prin grija Secretariatului, în termen de 15 
zile calendaristice de la data şedinţei, comunicându-se totodată motivele care au stat la baza deciziei de respingere. 

 

Secţiunea a 3-a. Avizarea obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii la construcţii existente 
 

Art. 20. (1) Avizul se emite prin grija secretariatului Comisiei, pe baza procesului-verbal al şedinţei de avizare, şi va fi semnat de preşedintele Comisiei sau în 

lipsa acestuia de către vicepreşedinte şi de către secretar. 
(2) Comisia Tehnico-Economică emite avizul în cel mult 5 zile de la data şedinţei; 

(3) Avizul certifică necesitatea şi oportunitatea investiţiei noi şi/sau lucrărilor de intervenţie, în concordanţă cu cerinţele autorităţii contractante şi cu 

posibilităţile financiare preconizate; 
(4) Avizul va cuprinde informaţii privind denumirea şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament; 

(5) Avizele se numerotează şi se înregistrează într-un registru special care se păstrează la secretariat. 
Art. 21. (1) Avizele eliberate de Comisie sunt valabile până la finalizarea obiectivelor de investiţii. 

(2) În cazul obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii ale căror lucrări de execuţie nu au început în termen de 2 ani de la  data eliberării 

avizului, documentaţiile tehnico-economice aferente fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul Regulament. 
 

Cap. V. Dispoziţii finale. 

 

Art. 22. (1) Regulamentul de funcţionare al Comisiei poate fi modificat, revizuit şi/sau actualizat în funcţie de modificările legislative, la propunerea 

majorităţii membrilor Comisiei sau de preşedintele acestuia. 

(2) În caz de schimbare a membrilor, conducerea instituţiei care l-a delegat va trebui să desemneze un alt specialist. 
Art. 23. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art. 24. Prezentul regulament se comunică tuturor membrilor comisiei, prin grija secretarului Comisiei. 

 

Anexa nr. 1 la Regulament 

 

NOTA DE PREZENTARE 

pentru susţinerea de către beneficiar a investiţiei 

 

 
1. Date generale 

Obiectiv de investiţii .................................................... 

Ordonator principal de credite ................................... 
Beneficiar ....................................................................... 

Proiectant....................................................................... 

Cod proiect.................................................................... 
faza ................................................................................. 

Amplasamentul obiectivului....................................... 

2. Indicatorii tehnico-economici: 
2.1. Valoarea totală a investiţiei (fără TVA).............., 

din care 

C+M (fără TVA)............................................................... 
2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei.... 

.......................................................... 

2.3. Durata de realizare a investiţiei................................ 

3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

4. Conţinutul documentaţiei 

4.1. Descrierea investiţiei: 
- prezentarea investiţiei; 

- caracteristicile tehnice; 

- soluţiile tehnice propuse; 
- armonizarea soluţiilor tehnice adoptate cu normele europene; 

- condiţiile specifice investiţiei în vederea protecţiei mediului. 

4.2. Avize şi acorduri: 
- prezentarea tuturor avizelor şi acordurilor în copii lizibile 

5. Surse de finanţare: 

- valoarea totală a investiţiei........................................... 
din/de la............................................................................. 

6. Alte informaţii necesare susţinerii lucrării: 

- încadrarea obiectivului de investiţii în programe şi strategii naţionale şi europene, convenţii internaţionale etc. 
 

Anexa nr. 2 la Regulament 

 

MODELUL AVIZULUI COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Comisia Tehnico-Economică 

 

AVIZUL NR._____/________ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. ____/2017 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Covasna, Comisia Tehnico-

Economică a Consiliului Judeţean Covasna emite  

 

AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL 

 

pentru documentaţia tehnico-economică, faza_________________ (SF sau DALI), pentru obiectivul de investiţii „___________________________”, din 
cadrul __________________________ elaborată de _________________. 

 

Date generale: 

Beneficiar: 
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Amplasamentul obiectivului: 

 

Principalii indicatori tehnico-economici: 

Capacităţi tehnice: 

Valoarea totală a investiției: ____________ lei,  

din care C+M: ____________ lei 
Durata de realizare a investiției: 

 

Observații: 

 

Președinte, 

______________ 

 

Secretar, 

______________ 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 79/2017 

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind constituirea 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism 

de pe lângă 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: Legea 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, în baza 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se constituie Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 

Covasna, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, 

expertizare tehnică şi consultanţă, în componenţa prevăzută în 

anexa nr. 1. 

Art.2. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism, constituită potrivit art. 1, fundamentează din punct 

de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul 

autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru 

documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum 

şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, 

conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările 

în vigoare pentru Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului 

şi de Urbanism. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de 

pe lângă Consiliul judeţean Covasna, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 118/2016 

privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean 

Covasna. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism și Administrativ 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi membrii Comisiei, prevăzuți în anexa nr. 1. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 79/2017 

 

COMPONENȚA 

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM PE LÂNGĂ CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

Preşedinte: GRÜMAN  Róbert Csongor Vicepreşedintele Consiliului Județean Covasna 

Vicepreşedinte: NISTE Gabriel Nicolae Director Adjunct – Direcția de  Urbanism și Administrativ 

Secretar: FEKETE Júlia Consilier – Compartiment Urbanism şi GIS - DUA 

Membri: BODÓ Lajos Preşedintele Comisiei nr. III a Consiliului Judeţean Covasna 

 JÁNOSI Zsolt 

(MIHÁLY Daniela) 

Consilier - Compartiment Control Urbanism - DUA  

Consilier superior – Compartiment Urbanism şi GIS – DUA 

 PÉNZES Cecilia Șef serviciu –  Biroul investiții și patrimoniu - DJAPDT 

 NEAGU Gheorghe  
(SIMINICEANU Gabriel) 

Director executiv - Agenţia pentru   Protecţia Mediului Covasna 
Șef Serviciu AAA 

 URSACHE Felician  

(ALBERT TÓTH László) 

Director – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna 

Inginer șef - OCPI Covasna 

 MIHALCEA Camil Gabriel 

(VLAICU Nicolae) 

Specialist Soluții Tehnice, Telekom Romania Communications S.A. 

Supervizor Compartiment Operațiuni Covasna 

 Dr. BÂRZAN  Alina Mihaela 

(Dr. SÁNTA Ferenc) 

Medic primar specialitatea igienă - Direcţia de Sănătate Publică Judeţul  Covasna 

Medic primar specialitatea epidemiologie 

 BISZOK Attila Zsolt 

(MARTI Imre) 

Șef serviciu – Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene 

Inspector de specialitate 

 DRINCĂ Cristian 
(STOICAN Anton) 

Şef secție - Secţia Drumuri Naţionale Sf.Gheorghe 
Adjunct șef secție SDN Sf. Gheorghe 

 Drd. BORDI Zsigmond Lóránd 

(Drd. CSÁKI Árpád) 

Consilier Direcţia Județeană pentru Cultură Covasna 

Consilier, DJC Covasna 
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 IVANOV Marius 

(PANAITE Silviu) 

Comisar-şef de poliţie - Inspectoratul de Poliţie Județean Covasna 

Inspector principal de poliție 

 DEÁK Anna 
(SÁNDOR László) 

Șef Birou Avize și Autorizații - 
Administrația Națională „Apele Române ” - S.G.A. – Covasna, inginer șef SGA 

 ing. JÓZSA Csaba 

(ing. VERES Attila Huba) 

Director S.D.E.E. Covasna – Sf.Gheorghe 

Șef BEAR SDEE Covasna 

 Cpt. Ing. PREDICIOIU Daniel 
(plt. Maj. Ing. ILYÉS Rudolf) 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Mihai Viteazul”al Judeţului Covasna – pe linie de  securitate 

la incendiu 

 NEAGU Constantin 

(DOMOKOS József) 

Șef sector de distribuţie Sf. Gheorghe – Făgăraș 

Șef FOL Complex Tg. Secuiesc 

 BENEDEK Gábor 

(FERENCZ Zoltán) 

Garda Forestieră Județeană Covasna 

 KÖNCZEI Csaba 
(KOZMA Béla) 

DADR - Director executiv 
DADR - Șef serviciu 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 79/2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

 
Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. – Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism – denumită în continuare CTATU sau Comisie – este un organism consultativ cu atribuții de 

analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef al județului Covasna. 

Art. 2. – CTATU este formată din specialiști atestati din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei precum și din alți specialiști desemnați 

de organismele profesionale care concură la activitatea de amenajarea teritoriului și urbanism, conform prevederilor Legii nr. 350 cu modificările și completările ulterioare și 

are în componență un număr de 19 (nouăsprezece) membri titulari,  un Președinte, un Vicepreședinte și un Secretar. 

Art. 3. – CTATU funcționează în coordonarea Președintelui Consiliului județean Covasna în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare. 
Art. 4. – Secretariatul CTATU este asigurat de structura de specialitate responsabilă cu urbanismul din subordinea arhitectului șef al judetului Covasna. 

Art. 5. – (1) Mandatul membrilor CTATU este de cel puțin patru ani. Aceștia nu pot fi înlocuiți pe perioada mandatului decât în condițiile stabilite de prezentul 

Regulament; 

(2) Membrii CTATU la începerea mandatului vor semna o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului să nu execute 

contracte de achiziții publice cu Consiliul județean Covasna sau cu unități subordonate acestuia și să se abțină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au 

participat la elaborarea unei documentații depuse spre avizare la Comisia din care face parte; 

 

Capitolul II 

ATRIBUȚIILE COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

Art. 6. – CTATU analizează din punct de vedere tehnic următoarele categorii de lucrări: 

a ) – documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism (PATR, PATZ, PATJ, PUG, PUZ, PUD) și regulamentele de urbanism aferente; 

b) - toate studiile  de fundamentare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism necesare elaborării acestora, după caz și complexitate; 

c) - studii de oportunitate și caiete de sarcini pentru concesionarea terenurilor care aparțin domeniului public sau privat al județului sau al unitătilor administrativ-

teritoriale componente ale județului Covasna, destinate realizării de construcții, 

d) - programe și prognoze de dezvoltare economică a județului Covasna sau ale unităților administrative-teritoriale componente ale judetului Covasna, 
e) - programe de refacere și de protecție a mediului înconjurător, 

f) - studii întocmite în vederea emiterii Avizului de inițiere pentru modificarea prevederilor documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism aprobate conform 

Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, după caz și complexitate; 

g) – documentații de modificare a împărțirii teritorial-administrative în cadrul județului Covasna, conform Legii, după caz și complexitate; 

h) - alte documentații, la solicitarea Consiliului județean Covasna, a Arhitectului șef al județului Covasna sau a consiliilor locale pentru zone insuficient reglementate 

prin documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism; 

i) - Proiectele de certificate de urbanism și ale autorizațiilor de construire/desființare care sunt – conform legii - în competența Președintelui Consiliului Județean 

Covasna, după caz și complexitate. 
Art. 7. – (1) CTATU asigură – prin deciziile luate – fundamentarea tehnică a avizelor Arhitectului șef al județului Covasna și emite puncte de vedere pentru categoriile 

de lucrări susmenționate. Acestea vor fi menționate într-un proces verbal de ședinta întocmit de secretarul CTATU și semnat de Președintele CTATU sau înlocuitorul 

acestuia și de toți membrii prezenți; 

(2) Avizele Arhitectului șef al județului Covasna eliberate, în baza fundamentării CTATU, sunt avize tehnice conforme care nu se supun deliberării Consiliului județean 

sau local, conform prevederilor legale în vigoare; 

(3) Documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism care au obținut avizul favorabil al Arhitectului șef al județului Covasna sau al înlocuitorului acestuia, vizate 

spre neschimbare și însoțite de celelalte avize prevăzute de lege și menționate în certificatele de urbanism aferente, se supun deliberării Consiliului județean Covasna sau 
consiliilor locale municipale, orășenești și comunale, după caz, în vederea aprobării, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

Art. 8. – (1) CTATU se întrunește în ședință de lucru, de regulă în ultima zi de miercuri a lunii și/sau la convocarea președintelui comisiei, în funcție de necesitatea și 

urgența avizării documentațiilor depuse, la sediul Consiliului judetean Covasna ; 

(2) Se vor supune dezbaterii documentațiile depuse până cel târziu în ziua de vineri a săptămânii anterioare ședinței, orele 12,00; 

(3) CTATU va fi convocată de Secretarul Comisiei cu cel puțin două zile înainte de data ședinței, cu excepția cazurilor de urgență, când convocarea se poate face în ziua 
anterioară ședinței; 

(4) Pentru asigurarea transparenței, Opisul lucrărilor care îndeplinesc condițiile pentru a fi supuse dezbaterii va fi semnat de Arhitectul șef al județului Covasna sau 

înlocuitorului acestuia și de Secretarul Comisiei, va fi comunicat prin mail și/sau prin fax membrilor Comisiei odată cu convocarea și va fi afișat pe site-ul Consiliului 

judetean Covasna, la data convocării. 

Art. 9. – (1) Ședintele Comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii desemnați; acestea sunt conduse de Președintele 

CTATU sau de înlocuitorul desemnat de acesta; 

(2) Membrii CTATU sunt obligați să se prezinte la lucrările Comisiei la data și ora stabilită și să semneze lista de prezența. Se consideră motivate orice absență datorată 

deplasărilor în interesul serviciului, a cazurilor de boală, a evenimentelor de forță majoră sau a concediului de odihnă; 
(3) În aceste situații drepturile și obligațiile membrilor respectivi vor fi preluate de membrii supleanți; 

(4) în cazul în care, în urma convocării, nu se îintrunește cvorumul necesar, ședinta se amâna cel mult o săptămână, reluându-se procedura de convocare; 

(5) În cazul în care nici de această dată Comisia nu se întrunește, Arhitectul șef al județului Covasna va solicita instituțiilor în cauză care au recomandat membrii 

respectivi înlocuirea persoanelor care s-au facut vinovate de amânarea lucrărilor Comisiei. 

Art. 10. – (1) Susținerea lucrărilor supuse analizei și avizării se va realiza de către șeful de proiect. In situatia în care, din motive obiective, șeful de proiect nu poate 

participa la avizare, susținerea lucrării se va face de către un alt membru al colectivului de elaborare împuternicit de către șeful de proiect. 

(2) În situația în care șeful de proiect consideră că documentația nu necesită susținere, sau din motive obiective nu poate participa, va menționa aceasta într-o adresă 
scrisă, transmisă Comisiei până la ora începerii lucrărilor . 

(3) În cazul în care la analiza lucrării nu este prezent șeful de proiect sau reprezentantul acestuia și nu există nici acceptul său pentru analizarea documentației în lipsă, 

analiza documentației se va amâna pană la următoarea ședință a Comisiei, solicitându-se - în scris – prezența șefului de proiect, a reprezentantului său sau acceptul ca 

documentația să fie analizată de Comisie fără susținerea șefului de proiect. 

(4) La ședințele de analiză pot fi invitați primarul/viceprimarul și/sau arhitectul șef/responsabilul cu urbanismul al localității în raza căreia se află amplasamentul 

investiției, în funcție de importanța și impactul lucrării respective asupra mediului și populației; fără drept de vot; 

(5) La ședințele de analiză pot asista și alte persoane interesate. Acestea pot lua cuvantul doar cu aprobarea majorității membrilor Comisiei și, de asemenea, nu au drept de vot. 
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Art. 11.- (1) Se pot prezenta în ședința de analiză numai documentațiile complete. Acestea vor avea toate piesele scrise și desenate stabilite prin lege, acte normative, 

decizii anterioare ale Comisiei, precum și toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism și în avizul de inițiere. Condițiile din avizele obținute vor fi obligatoriu introduse 

în documentație. Aceasta va fi întocmită, semnată și parafată conform legislatiei în vigoare; 

(2) Structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef al județului Covasna verifică în prealabil documentațiile înaintate spre analiză și avizare la Comisie și 

solicită, în scris sau verbal, efectuarea eventualelor corecții sau completări. Nerespectarea termenelor stabilite pentru efectuarea completărilor și corecțiilor solicitate scris sau 

verbal are drept consecință restituirea documentațiilor; 
(3) Pe opisul lucrărilor supuse analizei CTATU se pot înscrie și documentații complexe, în curs de elaborare, în scopul consultării; 

(4) Pentru lucrările supuse analizei CTATU personalul cu atribuții specifice din cadrul structurii de specialitate condusă de Arhitectul șef al județului Covasna va 

prezenta un punct de vedere întocmit după modelul formularului F7 – aviz Plan urbanistic zonal – prevăzut în Ordinul nr. 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, care va cuprinde și eventualele observații transmise în scris de membrii Comisiei. 

 

Capitolul IV 

FUNCȚIONAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Art. 12. – Procedura de avizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism în CTATU va fi organizată dupa cum urmează: 

a)- Ordinea de zi a ședințelor Comisiei se aprobă de Arhitectul șef al județului Covasna pe baza opisului lucrărilor supuse avizării; 

b)- In cazuri excepționale, definite prin hotărâre a Comisiei, pot fi înscrise în opis și documentații incomplete din punct de vedere al avizelor solicitate prin certificatele de 

urbanism aferente; eliberarea actului solicitat Comisiei va fi însă condiționată de depunerea, în termenul stabilit de comun acord, a înscrisurilor care lipsesc. În cazul în care documentația 

nu este completată în termenul stabilit de comun acord acesta se restituie, urmând a fi analizată de Comisie după completarea acesteia; 

c)- Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, la propunerea Arhitectului șef al 

județului Covasna și cu votul majorității membrilor prezenți; 
d)- Modificarea succesiunii lucrărilor de pe opis se face numai în cazuri justificate și numai cu votul majorității membrilor prezenți; 

e)- Eliminarea unei lucrari din opis se poate face numai la cererea scrisă a solicitantului; 

f)- Prin grija Secretarului Comisiei și a șefilor de proiect lucrările supuse analizei și avizării se expun pe un panou adecvat sau se proiectează pe un ecran. Se pot 

prezenta suplimentar și alte planșe sau materiale lămuritoare; 

g)- Membrii Comisiei pot solicita detalierea oricăror elemente din documentațiile prezentate astfel încât deliberarea să se fundamenteze pe informații cât mai 

complete; 

h)- La solicitarea membrilor Comisiei se pot supune, spre analize comparative, documentații similare sau colaterale, aflate în arhiva Consiliului judetean Covasna, în 

vederea armonizării acestora. 
Art. 13. – (1) După analizarea în ședință a documentațiilor prezentate Comisia hotărăsște avizarea, amânarea sau respingerea lucrării prin vot deschis; 

(2) Hotărârea Comisiei se adoptă cu votul favorabil al majorității membrilor prezenți și se consemnează în procesul verbal al ședinței. Secretarul Comisiei va consemna 

votul fiecărui membru desemnat în Comisie. Voturile împotriva vor fi în mod obligatoriu motivate cu prevederi legale în vigoare și vor fi de asemenea consemnate în 

procesul verbal al ședinței; 

(3) Președintele și vicepreședintele Comisiei au dreptul la un singur vot fiecare; 

(4) Secretarul Comisiei nu are drept de vot. 

(5) Hotărârea Comisiei privind propunerea de avizare care stă la baza emiterii Avizului Arhitectului șef al județului Covasna se va consemna în procesul verbal de 

ședință; 
(6) Hotărârea de amânare sau de respingere, cu motivația legală aferentă, se va consemna, de asemenea în procesul verbal al ședinței. 

Art.14. – Comisia poate hotărî avizarea documentației susținute, cu condiții. În acest caz, se va transmite o adresă către titularul cererii de avizare în care se va menționa 

un termen de maxim treizeci de zile calendaristice pentru depunerea completărilor în vederea îndeplinirii condițiilor legale de avizare. 

Art. 15. – (1) Lucrările ședințelor Comisiei se consemneaza în procese verbale într-un registru special, numerotat și sigilat, prin grija Secretarului Comisiei. Procesele 

verbale ale Comisiei vor fi semnate de toți membrii titulari sau supleanti prezenți la ședință; 

(2) Procesele verbale de ședință pot fi consultate numai de persoane care justifică un interes legitim și numai cu aprobarea scrisă a Arhitectului șef al județului Covasna, 

sau a înlocuitorului de drept al acestuia. 
Art. 16. – (1) Avizele Arhitectului șef al județului Covasna precum și certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare din competenta Presedintelui 

Consiliului județean Covasna se vor emite conform legislației în vigoare, numai după analiză  și avizare  în CTATU; emiterea unor avize, certificate de urbanism sau 

autorizații de construire/desființare fără avizul favorabil al CTATU exonereaza membrii Comisiei de orice responsabilitate cu privire la aceste avize, certificate de urbanism 

sau autorizații de construire/desființare; 

(2) Punctele de vedere și/sau adresele de restituire a documentațiilor respinse se semnează de către Arhitectul șef al județului Covasna sau de înlocuitorul acestuia pe 

baza proceselor verbale ale Comisiei; 

(3) În cadrul procedurii de avizare a documentațiilor de urbanism de tip PUZ se vor utiliza formularele prevazute in Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, aprobate prin Ordinul nr. 233 din 26.02.2016; 
(4) Piesele desenate de reglementare ale documentațiilor avizate vor fi vizate spre neschimbare și se vor semna de Arhitectul șef al județului Covasna sau de înlocuitorul 

acestuia după introducerea tuturor condițiilor. 

Art. 17. – Secretarul CTATU are urmatoarele atributii principale: 

a)- convoacă membrii CTATU și invitații; 

b)- întocmește opisul cu lucrările propuse pentru analiza și avizare o supune aprobării Arhitectului șef al județului Covasna sau înlocuitorului acestuia, și o transmite, 

după aprobare, membrilor Comisiei; 

c)- asigură afișarea opisului lucrărilor propuse analizei și avizării pe site-ul Consiliului județean Covasna; 

d)- ține evidența listelor cu persoanele convocate și a invitaților la lucrările ședințelor de avizare; 
e)- întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei, urmărește semnarea lor de către toți membii prezenți, într-un registru special; 

f)- urmărește întocmirea adreselor de restituire pentru documentatiile incomplete sau întocmite necorespunzător, de către responsabilii de lucrări din cadrul structurii 

de specialitate și informează Arhitectul șef al județului în cazul nerespectării termenelor legale; 

g)- urmărește împreună cu responsabilii de lucrare completarea documentațiilor cu condițiile impuse de Comisie; 

h)- urmărește întocmirea avizelor, punctelor de vedere, adreselor de restituire și se asigură că acestea au fost  transmise celor interesați; 

i)- ține la zi registrul de evidență al Avizelor emise de Comisie; 

j)- se asigură ca evidența și arhivarea documentațiilor supuse avizării Comisiei se face corespunzător; 
k)- îndeplinește și alte sarcini stabilite de către Comisie, în cadrul legal. 

 

Capitolul V 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 18. – (1) Consiliul Judetean Covasna, la propunerea Președintelui Consiliului județean va putea aplica măsura revocării calității de membru CTATU, fără o 

procedură prealabilă, pentru următoarele motive: 

a)- absentarea repetată nemotivată (mai mult de trei ședinte consecutive) care face imposibilă realizarea cvorumului ședintelor CTATU, blocând astfel funcționarea 

Comisiei, și implicit, a eliberării avizelor, certificatelor și autorizațiilor din competența Președintelui Consiliului județean Covasna; 
b)- încalcarea prevederilor art. 37 al. (6) din legea nr. 350/2001 respectiv: La ședințele de avizare ale CTATU nu pot participa la luarea deciziei membrii care au 

calitatea de autor al documentațiilor sau proiectelor supuse avizării. 

(2) Propunerea de revocare a unui membru CTATU se poate face de catre Președintele Consiliului județean Covasna în baza raportului scris al Arhitectului șef al 

județului Covasna. 

Art. 19. – Regulamentul de organizare și funcționare al CTATU poate fi modificat de către Consiliul judetean Covasna la propunerea Președintelui Consiliului județean 

Covasna făcută în baza legislației în vigoare și a raportului Arhitectului șef al județului Covasna. 

Art. 20. – Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate și actualizate cu evoluția legislației cu caracter general precum și cu cea a legislației specifice 

domeniului urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții; 
Art. 21. – Prevederile prezentului regulament se completează, de asemenea, cu celelalte dispoziții legale in vigoare. 
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HOTĂRÂREA Nr. 80/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea Programului anual și 

a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă 

din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de 

tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult 

din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 

350/2005 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 26 aprilie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 48/2017 

privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, 

văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, precum 

și Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Covasna, întocmite în acest sens; având în vedere: 

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

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 

ulterioare; O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Normele metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și 

completările ulterioare; Ordinul Agenției Naționale pentru 

Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale 

municipiului București, cu modificările ulterioare; adresa 

Instituției Prefectului - Județul Covasna nr. 5103/21.04.2017, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 3852/24.04.2017; ținând cont de discuțiile 

avute în plen privind importanța asigurării accesibilității din 

timp la finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități 

educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul 

financiar acordat unităților de cult din bugetul județului 

Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, în baza art. 

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

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

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- Anexa ”Documentația de finanțare și documentația de 

decont” la Programul anual și anunțul de participare se 

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 80/2017 a fost comunicată celor interesați și 

a fost publicată pe site-ul oficial al Consiliului Județean Covasna. 
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Raport de activitate 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

Nume Consilier: KERESZTÉLY IRMA 

Partid: U.D.M.R. 

Comisia / Comisiile de specialitate în care este membru: Comisia Învăţământ, Cultură şi Culte (IV) 

 

Raport de activitate pentru semestrul II anul 2016 

Şedinţe ale consiliului judeţean În semestrul II. al anului 2016, după depunerea jurământului, începând cu luna iulie, am participat la un număr de 5 

sedințe ordinare și 6 ședințe extraordinare din cele 13 organizate in a doua parte al anului calendaristic 2016. Am lipsit  
motivat de la 1 ședință ordinară și 2 ședințe extraordinare. Am avut intervenţii în plen  ori de câte ori am considerat 

necesar, participând la dezbateri, respectiv prezentând intervenții la proiecte de hotărâri care au vizat învățământul 

preuniversitar, asistență socială, proiecte de dezvoltare în infrastructură, proiecte culturale ș.a. 

Şedinţe ale comisiilor de 

specialitate 

În semestrul II.al anului 2016, în calitate de membru în Comisia Învăţământ, Cultură şi Culte (IV), am participat la 12 şedinţe din 

cele 14 organizate. Am formulat întrebări şi am solicitat răspunsuri de la specialiştii Consiliului Judeţean referitoare la proiectele 

de hotărâri supuse analizei şi dezbaterii, am susţinut orice iniţiativă a colegilor care servesc dezvoltarea învăţământului, a culturii în 
judeţul Covasna, dar mi-am exprimat  și opiniile legate de strategia de dezvoltare a județului. 

Întâlniri cu cetăţenii Întâlnirile cu cetăţenii din judeţ s-au desfăşurat la Consiliul Judeţean, şi au vizat probleme legate de învăţământul 

preuniversitar în general, probleme legate de continuarea investiţiilor începute, identificarea noilor nevoi de investiţii în 
mediul rural, modernizarea căminelor culturale, a unităților de învățământ din mediul rural prin programele lansate în anii 

precedenți care au continuat și în a doua parte a anului calendaristic 2016.  

Audienţe În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna, am ţinut audienţe lunar, ultima zi de luni, între orele 15- 17. La audienţe au participat 

14 persoane, problemele discutate fiind din domeniul învăţământului şi culturii respectiv a proiectelor europene 2014- 2020. 

Sesiuni de instruire Am participat la stagii de formare continuă pe tema proiectelor din fonduri structurale. 

Activitate în teritoriu Am participat la trei reuniuni de lucru în zonele Tg. Secuiesc și Sf.Gheorghe, alături de colegi din cadrul Consiliului 

județean Covasna unde am avut întâlniri cu primarii localităților din cele două zone și cu reprezentanți ai comunelor unde 

s-au organizat ședințele de lucru. 

Reprezentare în consilii de 

administraţie, ATOP, comisii 

de licitaţie, comisii speciale ale 

consiliului etc. 

În calitate de membru al Comisiei de evaluare a proiectelor pentru reabilitarea Căminelor Culturale din mediul rural am 

continuat activitatea de evaluare a proiectelor depuse în ordinea în care aceștia au fost înregistrate la Consiliul Județean. În 

calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte Sf.Gheorghe, am 
răspuns pozitiv tuturor solicitărilor pe această linie sprijinind elaborarea  Organigramei şi a Statului de funcţii, am sprijinit 

diversificarea ofertei educaționale a instituției prin introducerea formării adulților, aprobarea planului de şcolarizare şi 

sprijin în elaborarea şi sprijinirea proiectului de buget pentru această instituţie cultural- educativă la nivelul judeţului. S-a 
continuat proiectul de reabilitare, extindere, modernizare a infrastructurii școlare în mediul rural. Am coordonat activitatea 

comisiei de evaluare a proiectelor depuse pe această linie asigurând cofinanțarea tuturor proiectelor eligibile depuse de 

către consiliile locale. În calitate de membru în Consiliul de Administrație al CJRAE am participat le toate ședințele de 
lucru aducând un aport la luarea deciziilor pentru buna funcționare a instituției finanțat de Consiliul Județean. 

Iniţiative Am susținut în continuare programul “Primul ghiozdan ”la nivelul județului,  pentru dotarea cu rechizite și ghiozdane toți 

copiii care au început clasa pregătitoare în septembrie, anul școlar 2016- 2017.  

Amendamente la proiectele de 

hotărâre de consiliu 
Nu a fost cazul. 

Misiuni oficiale în străinătate Nu a fost cazul 

Alte aspecte relevante Am participat la recepția unor lucrări de investiții la școlile din județ, investiții cofinanțate de Consiliul Județean Covasna 

(Dalnic, Bodoc). 

 

Semnătura: 
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