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RAPORT DE ACTIVITATE
AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2016
I. DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Covasna care asigură verificarea legalității actelor administrative și a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna
figurează ca parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice de specialitate,
precum şi coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii publice.
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice
precum şi a dezvoltării teritoriului.
În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale.
În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică
judeţeană şi cea locală, participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean din domeniul administraţiei publice locale.
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a
certificatelor de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi
speciale în competenţa consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile de competență a acesteia.
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului
consiliului judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale
comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean Covasna. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura acestuia cu
mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni prin diferite forme de adresare, autorității
administraţiei publice județene.
Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice,
administraţie publică și dezvoltarea teritoriului.
Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de
coordonare a activităţii consiliilor locale în interesul comun.
Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna, Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna.
Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes public, în condițiile legii, și realizează procedurile prevăzute de lege
privind transparența decizională.
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în
funcţiune, stadiul fizic şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de lucrări întocmite de antreprenor; asigură obţinerea tuturor avizelor necesare
emiterii autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de investiţie.
Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor.
Participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din bugetul propriu al judeţului.
Asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele anuale ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor
efectuate conform legii.
Asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de lucrări, întocmeşte formele de plată, organizează evidenţa decontărilor.
Întreprinde demersurile necesare şi asigură finanţarea pentru contractarea şi procurarea utilajelor, dotărilor aferente lucrărilor de investiţii proprii ale
Consiliului judeţean.
Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna.
Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna.
Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor.
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director
executiv şi de un director executiv adjunct.
În anul 2016 Direcția a realizat următoarele activități:
1. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel, în cursul anului 2016, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 23 ori, după cum urmează:
- o dată în ședință de constituire;
- de 11 ori în şedinţe ordinare;
- de 11 ori în şedinţe extraordinare.
În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 232 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 308 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă.
Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică,
în conformitate cu prevederile legale.
În cursul anului 2016 s-au primit, s-au înregistrat și s-au trimis Agenției Naționale de Integritate 98 declaraţii de avere şi 97 declaraţii de interese ale
consilierilor judeţeni, depuse pentru anul fiscal 2015, la sfârșitul mandatului, respectiv la începutul mandatului potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor, funcţionarii din cadrul Compartimentului au colaborat cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, faza judeţeană, care s-a desfăşurat în localitatea Valea Crișului, la data de 29 mai 2016.
S-au asigurat lucrările de secretariat pentru Comisia Judeţeană Covasna de Analizare a Proiectelor de Stemă ale Judeţului, precum şi a Municipiilor, Oraşelor
şi Comunelor din Judeţul Covasna pentru promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de stemă al comunei Cernat.
2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII
Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat
prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia
publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean.
În data de 28 decembrie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului pentru aprobarea
regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii
electronice în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard.
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S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 28 decembrie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul
din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din
data de 29 decembrie 2015, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 ianuarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea
proiectului pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului
standard.
În data de 25 ianuarie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului privind aprobarea
Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 ianuarie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul
din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din
data de 25 ianuarie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 8 februarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna martie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea
proiectului privind aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic,
județul Covasna.
În data de 12 februarie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului privind stabilirea
taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din
subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 18 iunie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data
de 12 februarie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 23 februarie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna martie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea
proiectului privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
În data de 15 iulie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului pentru modificarea anexei nr.
12 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 iulie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data
de 18 iulie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 1 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea
proiectului pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau
serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
În data de 29 iulie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului pentru modificarea anexei nr.
4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 iulie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din
data de 29 iulie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 10 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea
proiectului pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau
serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și
retragerea județului Covasna din Asociația ”Alutus Regio Egyesület”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data
de 17 august 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la
calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Alutus Regio Egyesület”.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și
retragerea județului Covasna din Asociația ”Angustia Egyesület”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data
de 17 august 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la
calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Angustia Egyesület”.
În data de 16 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și
retragerea județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data
de 17 august 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 august 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind renunțarea la
calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”.
În data de 25 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a
Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din
data de 25 august 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 5 septembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna octombrie 2016, a fost adoptat actul normativ pentru
aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”.
În data de 31 august 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2017, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 31 august 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din data
de 31 august 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 12 septembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna octombrie 2016, a fost adoptat actul normativ cu privire la
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2017, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În data de 4 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și
retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 4 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul
din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din
data de 4 noiembrie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 15 noiembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna decembrie 2016, a fost adoptat actul normativ privind
renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
În data de 15 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul
din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din
data de 15 noiembrie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 25 noiembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2017, să fie adoptat actul normativ pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de
către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
În data de 25 noiembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și
retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”CIOMAD BALVANYOS”, ”CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti
Turizmusfejlesztési Társulás”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 noiembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul
din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó” din
data de 25 decembrie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 5 decembrie 2016 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din
partea vreunei asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2017, să fie adoptat actul normativ
privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”CIOMAD
BALVANYOS”, ”CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.
Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se
îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice
judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi
prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean.
Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 149/2016, în cursul anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 4 persoane, din care o persoană de către
domnul preşedinte Tamás Sándor, 2 persoane de domnul vicepreşedinte Henning László János și o persoană de domnul secretar al județului Varga Zoltán.
Problemele celor 4 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor.
În 2016 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 26 de petiții.
În cursul anului 2016, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, iar raportul de activitate în
acest sens a fost întocmit conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare, raportul fiind prezentat plenului Consiliului Județean Covasna.
3. DOMENIUL JURIDIC
Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului care îndeplineşte sarcinile cu
privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale,
redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului
Judeţean Covasna prezentate spre avizare.
În anul 2016 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna
în fața instanțelor de judecată de toate gradele.
Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă ceea ce a rezultat un număr relativ redus al cauzelor noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.
Astfel în cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 19 cauze noi. La sfârșitul anului 2016, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 43 cauze dintre
care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2016.
Lista cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată constituie anexă la prezentul raport de activitate.
S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna.
În cursul anului 2016, Compartimentul juridic a întocmit un nr. de 9 de proiecte de hotărâre de Guvern.
Acestea au fost următoarele:
1. trecerea cu titlu gratuit a unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Comandău, județul Covasna;
2. trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna;
3. modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor, orașelor şi
comunelor din județul Covasna –(anexele nr. 9, 28 și 29);
4. modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor,
orașelor şi comunelor din județul Covasna;
5. alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul pentru anul 2016, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul
Covasna, afectate de calamități naturale produse de fenomenele hidrometeorologice;
6. alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pa anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale din
județul Covasna;
7. modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor şi
comunelor din județul Covasna – (anexele nr. 20, 22, 30 și 45);
8. pentru modificarea și completarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al
municipiilor, orașelor şi comunelor din județul Covasna;
9. pentru completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor, orașelor
şi comunelor din județul Covasna.
Priorități legislative pentru perioada următoare:
- inițierea proiectelor de Hotărâre de Guvern în domeniul atestării domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor
din județul Covasna.
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În perioada de referință 2016, consilierii juridici au redactat și avizat proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate un număr de 232
de hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 308.
În total au fost întocmite un nr de 540 de acte administrative.
Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 576 contracte.
Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după şedinţele Consiliului judeţean Covasna.
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu
obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale
prezentate Consiliului Judeţean Covasna.
4. DOMENIUL REGISTRATURII
În cursul anului 2016 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari precum și s-au creat acte din oficiu într-un număr de 13
868 acte care au fost înregistrate în Registrul de Intrare – Ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate
în Monitorul Oficial al României (Partea I)
După înregistrare, prin completarea mapei de corespondență, aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către
compartimentele care au atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului Covasna, s-au multiplicat, și repartizat
actele către direcțiile sau compartimentele de specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat in Registrul de Intrare – Ieșire datele conform rezoluției, iar
aceste date au fost introduse simultan și in programul de înregistrare electronică. Actele cu rezoluţia preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului Covasna, au fost
scanate şi ataşate la actul cu numărul de înregistrare corespunzător în programul de înregistrare electronică.
S-au ştampilat delegaţii şi foi de parcurs la solicitarea cetăţenilor pentru consemnare prezenţa lor la CJCv.
S-au descărcat în Registrul de Intrare-Ieşire răspunsurile la solicitări, cereri depuse la Consiliul Judeţean Covasna, răspunsurile s-au scanat şi s-au operat şi în
programul de înregistrare electronică.
Zilnic s-au preluat de la compartimente/direcţii adrese, răspunsuri în vederea expedierii, s-au pregătit plicurile şi s-au întocmit borderouri pentru prezentarea
trimiterilor poştale la Oficiul Poștal. După semnarea directorului direcţiei și recepționarea borderourilor s-au predat împreună cu corespondența Oficiului poștal
pentru expediere.
Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna, Monitorul Oficial al Județului Covasna.
De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit 5 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 2 procese
verbale de afişare a unor materiale sau pliante transmise către Consiliul Judeţean Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea trimiterilor poştale, care
au fost înaintate către serviciul buget-finanţe, contabilitate. Centralizarea s-a realizat pe baza borderourilor de expediere a corespondenței și a facturilor aferente și
verificarea acestora într-un centralizator lunar.
5. DOMENIUL ARHIVEI
În cursul anului 2016 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice
s-au eliberat în total 47 adeverinţă şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna.
Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate li s-a pus la dispoziţie documente
pentru consultare cu respectarea procedurilor legale.
În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna în nr. de 8 inventare, în cursul anului 2016 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.
În anul 2016 au fost selecționate și predate la REMAT un nr. 4 inventare după cum urmează:
- Inventarul (Consiliul judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1995, 2 file, 13 u.a.,);
- Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1996, 2 file, 12 u.a.,);
- Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1997, 2 file, 14 u.a.,);
- Inventarul (M.Of. al jud. din România din anul 2004, 6 file, 136 u.a.,);
În anul 2016 s-au predat un inventar cu termen de păstrare Permanent la Arhivele Naţionale, create de fostul Consiliul Popular al Județului Covasna – Secția
Administrației Locale de Stat /Direcția Administrația Locală, anii extremi 1968-1989, nr. U.a 1-141, înregistrat sub nr. 13.069 din 12. 12. 2016;
Inventarierea documentelor neordonate și fără evidență aflate în arhiva Consiliul Județean Covasna – Direcția Cadre – (dosarele cu fișe de evidență, fișe
profesionale) perioada 1956-1990.
6. DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este un organism cu rol consultativ, care este organizat şi funcţionează la nivelul judeţului Covasna, care-și
desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, având ca scop sporirea eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului în vederea asigurării unui climat de
siguranţă şi securitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.
Activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna din mandatul 2012 – 2016 a încetat în luna iunie, odată cu încetarea mandatului Consiliului
județean Covasna.
În luna iunie a anului electoral 2016 a fost declarat ca legal constituit Consiliul Județean Covasna pentru mandatul 2016 – 2020. Ca urmare, Consiliul Județean
Covasna a validat desemnarea noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru o perioadă de 4 ani, până la următoarele alegeri locale
pentru consiliul județean.
Pe parcursul anului 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a desfăşurat următoarele activităţi:
- s-a întrunit lunar în şedinţe de plen şi în comisii de lucru, la care au fost invitaţi și reprezentanţi ai administrației publice locale și ai altor autorităţi locale și la
care s-a adoptat un număr de 6 hotărâri;
- s-a redactat referate pentru dispoziții și a iniţiat un număr de 12 proiecte de hotărâre ale Consiliului Județean Covasna, după cum urmează:
1. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Nichifor Gheorghe Adrian şi validarea desemnării
unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
2. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Popa Ion şi a doamnei Ötvös Boglárka, respectiv
validarea desemnării unor noi membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
3. privind desemnarea unor consilieri județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna;
4. privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
5. pentru completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 137/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Covasna;
6. pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de ordine Publică Covasna;
7. privind aprobarea cooperării județului Covasna, prin Consiliul Județean Covasna cu Inspectoratul de Jandarmi Județean “Gheorghe Doja” Covasna, în vederea
achiziționării unor materiale;
8. privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Vâlcele, în vederea
realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu camere video a ordinii publice la intersecția DN 13E cu DC 33B la intrarea spre Satul Hetea și la intersecția DN 13E cu
DJ 103 în centrul Satului Araci”;
9. privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Turia, în vederea
realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră video a ordinii publice pe DN 11C în Turia de Jos la intersecția cu DC 4 Alungeni”;
10. privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Zagon, în
vederea realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră video a ordinii publice la intersecția DJ 121 cu DN 13E la intrarea în comuna Zagon dinspre
Boroșneu Mare”;
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11. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Kulcsár-Terza József-György, respectiv validarea
desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
12. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Fazakas András-Levente, respectiv validarea
desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
În 2016 ATOP Covasna a mai elaborat Raportul anual privind eficiența activităților desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în
anul 2015, care a fost prezentat în plenul Consiliului Județean Covasna;
- a aprobat Planul Strategic Anual pe anul 2016 care cuprinde principalele obiective și priorități de interes județean, și indicatorii de performanță minimali
de interes județean pentru serviciul polițienesc, care a fost prezentat în plenul Consiliului Județean Covasna;
- a inițiat și a derulat proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea unui număr de 4 camere de supraveghere video stradală în vederea extinderii
sistemului deja existent, și pentru achiziționarea altor materiale (GPS-uri, lanterne, truse de prim ajutor) necesare în activitatea de căutare și acordare a primului
ajutor persoanelor rătăcite în zona montană și/sau împădurită a județului Covasna;
- a monitorizat activitățile desfășurate de instituțiile de ordine publică și a făcut propuneri privind înlăturarea deficiențelor;
- s-au organizat întâlniri de lucru în localități ale județului Covasna, în comun cu organele de ordine publică din zona respectivă, analizându-se problemele
de ordine publică cu care se confruntă aceștia, rezultate și performanțe, priorități de acțiune, dificultăți în desfășurarea activității și propuneri pentru înlăturarea
acestora, precum și colaborarea cu administrația publică locală;
- a participat la activităţile organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” Covasna,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna prilejuite de sărbătorirea Zilei Poliţiei Române, Zilei Jandarmeriei Române și Zilei
Pompierilor din România și cu această ocazie Consiliul Județean Covasna a înmânat diplome și premii celor mai merituoși lucrători din aceste instituții.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, prin activitatea desfășurată, a contribuit la realizarea cooperării instituționale, între autoritățile
administrației publice locale, instituțiile însărcinate cu menținerea climatului de liniște și ordine publică și societatea civilă din județul Covasna.
Concluzionăm că, și prin aportul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, județul Covasna este unul liniștit, în care infracționalitatea este la un nivel
scăzut, printre cea mai scăzută din țară, situație la care au contribuit instituțiile abilitate dar și cetățenii județului care și-au îmbunătățit nivelul în ceea ce privește
respectarea normelor legale și morale din societate.
7. DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU
Domeniul investiții:
1. Reparații la acoperișul și aticul fațadei estice al clădirii Consiliului Județean Covasna:
• s-a încheiat contract de prestări servicii de lucrare cu S.C. ALPAMAYO S.R.L. în valoare de 56.529,00 lei cu TVA.
• s-a emis Ordin de începere în data de 14.11.2016.
2. Amplasare jaluzele pe fațada principală a clădirii Consiliului Județean Covasna
• s-a solicitat Certificat de Urbanism, deoarece clădirea se află în zona de protecție a clădirii Galerie de Artă din Municipiul Sfântu Gheorghe, aceasta fiind
monument istoric.
3. Achiziționarea și montarea a 5 boilere electrice de 10 l și punerea în funcțiune a acestora, 1 robinet lavoar, respectiv efectuarea lucrărilor de montare și punere în
funcțiune la un boiler electric deja existent, la sediul Consiliului Județean Covasna:
• s-au efectuat și recepționat lucrările în valoare de 4.459,39 lei cu TVA.
4. Extindere și modernizare Școala Specială Gimnazială Sf. Gheorghe:
• s-a elaborat studiul geotehnic și expertiza tehnică pentru clădirea școlii și pentru construcțiile garaj și magazie,
• tema de proiectare este modernizarea și supraetajarea clădirii existente cu destinația de școală specială, precum și construirea unei clădiri noi iar lucrările
se propune a se finanța prin Program Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Domeniul administrarea patrimoniului:
În anul 2016 Serviciul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri.
• S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz.
• S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau
concesiune la alte instituţii s-au persoane juridice.
• S-a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 164/05.11.2015 cu privire la trecerea din domeniul public al județului Covasna în
domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora.
• S-a aprobat darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al
judeţului Covasna, cu destinația de sediu, Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.
• S-a aprobat Documentaţia cadastrală privind actualizarea datelor imobilului înscris în CF nr. 23153 Sfântu Gheorghe, nr. top 825/3, situat în str. Ciucului
nr. 15, Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.
• S-a aprobat încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” asupra imobilelor – teren și construcții situate în
municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea privată a județului Covasna.
• S-a aprobat documentația cadastrală privind actualizarea datelor imobilului situat în comuna Arcuș, str. Br. Szentkereszthy Béla nr. 168, județul Covasna.
• S-a aprobat prelungiriile perioadei de administrare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, respectiv a folosinței gratuite
a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte
de ½ proprietății private a județului Covasna.
8. DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE
În cursul anului calendaristic 2016 compartimentul de achiziţii publice a finalizat în total 7 proceduri de achiziţii publice, din care 3 au ca obiect contracte de
furnizare, 1 contract de servicii şi 3 contracte de lucrări. Din totalul de 9 proceduri publicate, 7 au fost finalizate iar 2 proceduri de achiziţie sunt în desfășurare (1
contract de servicii și 1 contract de lucrări).
În cursul anului calendaristic 2016 nu a fost anulată nicio procedură de achiziție, iar la 3 proceduri au fost depuse contestații la Consiliul Național de
Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.).
În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul 2016 s-au încheiat contracte cu valoare totală de 14.922.440,75 lei cu TVA, din care contracte de
furnizare cu valoare totală de 3.956.404,49 lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 268.200,00 lei cu TVA şi contracte de lucrări cu valoare totală de
10.697.836,26 lei cu TVA. Procedurile de achiziție – 9 proceduri – au fost publicate pe SEAP.
Pe lângă procedurile de achiziție, în cursul anului calendaristic 2016 compartimentul de achiziţii publice a realizat și a ținut evidența a 181 achiziții directe în
valoare totală de 2.069.858,48 lei fără TVA. 173 de achiziții directe s-au realizat prin intermediul Catalogului SEAP.
Prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) s-a realizat (finalizat) în total 180 de achiziții ( 7 proceduri de achiziție + 173 de achiziții directe).
Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziții (cu excepția procedurilor la care s-au depus contestații la care durata poate fi și de
peste 12 luni):
• Contracte/acorduri cadru de furnizare: 3 luni
• Contracte de servicii: 4 luni
• Contracte/acorduri cadru de lucrări: 5,5 luni
În ultimul trimestru al anului 2016 Compartimentul achiziții publice a elaborat Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017, pe baza referatelor de
necesitate solicitate de CAP și transmise de compartimentele interne ale Consiliului Județean Covasna, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru pe care Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în calitate de autoritate contractantă intenţionează să le atribuie în decursul
anului 2017. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017, ca instrument managerial este utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de
procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
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9. DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI
A. SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
I. Consiliul Județean Covasna a implementat Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”, Cod SMIS 20483, în
cadrul Programului Operațional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate, Măsura 2007RO161PR015.
Obiectivele acestui proiect sunt implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor (SMID) pentru județul Covasna care să întrunească cerințele
legale în ceea ce privește aria de acoperire a serviciilor și atingerea standardelor și țintelor de mediu. Măsurile necesare trebuie să fie accesibile, cu costuri reale și
posibile luând în considerare contextul economic local din Județul Covasna.
Investiția are în vedere construirea unui Centru de management integrat al deșeurilor cu un depozit ecologic, o stație de compostare și o linie de sortare,
construirea unei stații de transfer și achiziționarea de echipamente, proiectarea si execuţia lucrărilor de reabilitare si închidere a 4 depozite de deşeuri urbane
neconforme în județul Covasna (Întorsura Buzăului, Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe).

În cursul anului 2016 s-a finalizat închiderea ultimului depozit de deșeuri neconform, cel din Sfântu Gheorghe, pentru care a fost întocmit procesul verbal la
terminarea lucrărilor nr. 5509 / 18.05.2016.

În cursul anului trecut pentru Centrul de management integrat al deșeurilor din Boroșneu Mare s-a întocmit procesul verbal de recepție finală nr.
13122/13.12.2016 iar pentru Stația de transfer din Târgu Secuiesc procesul verbal de recepție finală nr. 13123/13.12.2016.

Contractul de finanțare nr. 99907 / 17.09.2010 încheiat între AMPOS Mediu și Consiliul Județean Covasna a fost prelungit până la data de 16.05.2017.
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În vederea finalizării implementării proiectului a fost demarată procedura de achiziție publică pentru serviciul de ”Delegarea prin concesionare a gestiunii
Serviciului Public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Boroșneu Mare și Stație de
transfer – Târgu Secuiesc, județul Covasna”, prin licitație deschisă. Față de rezultatele procedurii de atribuire a contractului privind ”Delegarea prin concesionare a
gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Boroșneu Mare și a
Stației de transfer – Târgu Secuiesc, județul Covasna” a fost depusă contestaţie la CNSC iar ulterior la Curtea de Apel Brașov. Până în momentul de față nu a fost
finalizată procedura pentru selectarea unui operator.
II. Consiliul Județean Covasna a implementat proiectul ”Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf”, mun. Sfântu
Gheorghe” prin Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Obiectivele acestui proiect sunt recompartimentarea şi reamenajarea spaţiilor conform standardelor UE; modernizarea instalaţiilor electrice, sanitare şi de
telecomunicaţii, dotarea cu aparatură medicală nouă, modernizarea instalaţiilor de încălzire centrală, reabilitarea termică a clădirilor existente, respectiv dotarea cu
noi ascensoare de mare capacitate.
În august 2014 a fost semnat Contractul de lucrări între S.C. Baumeister S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe, în calitate de lider de asociaţie şi Judeţul Covasna.
În cursul anului 2016 au fost executate următoarele:
- finalizarea lucrărilor la instalațiile sanitare, de curenți tari și termice,
- lucrări de finisaje arhitectură,
- finalizarea montării instalațiilor de ventilație și climatizare,
- finalizarea montării instalațiilor de curenți slabi,
- instalarea echipamentelor și utilajelor la centrala termică pe biomasă.
Lucrările de construcţii şi instalaţii au fost finalizate până în luna octombrie 2016, recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc pe 25 octombrie 2016, valoarea
totală a investiției este de - 28.478.254 lei.

În ceea ce privește dotările şi echipamentele medicale, ca și componentă a proiectului, pe 2 octombrie 2014 s-a semnat contractul de furnizare cu firma
VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & Co. – Austria, pentru furnizarea și montarea echipamentelor medicale, respectiv pentru instruirea
personalului.
Principalele echipamente şi dotări furnizate:
- bloc operator cu 4 săli de operaţii, complet echipate,
- 1 bloc pentru mici intervenţii chirurgicale – la urgenţă,
- sterilizare – departament complet echipat,
- terapie intensivă ( ATI ) cu zonă de trezire – 8 paturi speciale,
- echipamente pentru laboratoare,
- saloane complet echipate – 222 de paturi,
- sistem de stocare a datelor - PACS.
În cadrul contractului, întregul lot de echipamente și dotări medicale a fost furnizat până la finele lunii decembrie 2015, instruirea personalului s-a terminat în
luna februarie 2016,
Valoarea totală a dotărilor şi echipamentelor medicale este de - 26.946.652 lei.

Contractul de finanțare nr. 2175/30.09.2011 încheiat între UAT Județul Covasna și ADR Centru a fost finalizat în data de 1 noiembrie 2016.
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III. Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna, în perioada 2014-2016 a implementat proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale
protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, CiomadBalvanyoş şi Mestecănişul de la Reci”, finanțat prin programul POSMediu.
În cadrul proiectului au fost realizate și aprobate planurile de management pentru ariile naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul
Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoş şi Mestecănişul de la Reci, au fost marcate perimetrele
acestora prin amplasare de borne din beton precum și alte metode, au fost montate panouri.
De asemenea au fost achiziționate pliante și materiale de informare despre ariile naturale protejate, precum și echipament de transport și alte echipamente
necesare pentru structura de administrare. Bornele din beton, panourile, echipamentul de transport și celelalte echipamente necesare pentru structura de
administrare au fost predate în administrarea, respectiv folosința gratuită a Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, instituție
subordonată Consiliului Județean Covasna care are calitatea de custode/administrator în favoarea Consiliul Județean Covasna al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci.
Proiectul a fost finalizat în data de 30 iunie 2017.

IV. Programe finanțate de către Consiliul Județean Covasna
În anul 2016 Consiliul Județean Covasna a continuat acordarea de finanțări nerambursabile pentru programele de interes județean, după cum urmează:
Denumirea Programului
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural
Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete
medicale din mediul rural
Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar
din mediul rural

Nr. proiecte
finanțate
4

Suma acordată
(lei)
47.500

2

30.000

5

411.617

Prin Hotărârea nr. 70/2013 Consiliul Județean Covasna a aprobat Programul multianual 2013-2016 „Primul Ghiozdan” în vederea susţinerii învăţământului
şcolar din judeţul Covasna. În cadrul acestui program s-au distribuit pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza județului
Covasna pentru anul școlar 2016-2017 un număr de 2.171 de ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite școlare și alte materiale didactice, în valoare totală de
144.380 lei.
În cursul lunii decembrie a anului 2016 Consiliul Județean Covasna a aprobat continuarea în perioada 2017-2020 a următoarelor programe:
• „Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”;
• „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural”;
• Programul „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna”
• „Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul rural”;
• Programul multianual „Primul Ghiozdan”;
• „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” .
V. În cadrul 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” Consiliul Județean Covasna a depus proiectul „REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU
GHEORGHE”.
Principalul obiectiv al proiectului vizează reabilitarea, modernizarea, conservarea protecția și valorificarea durabilă a Ansamblului Muzeului Național Secuiesc
monument remarcabil de interes județean și național aflat pe Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Covasna (2015) cu numărul de cod CV-II-a-A-13104. Pe
parcursul investiției se intervine asupra clădirii principale a muzeului, asupra corpurilor E și F (locuință custode-azi biroul directorului și locuință custode) și asupra
parcului muzeului prin amenajări exterioare și peisagistice.
Reabilitarea ansamblului mai include pe de altă parte restructurarea parțială a traseului muzeal prin reorganizarea spațiilor interioare în vederea regrupării și
optimizării punerii în valoare a colecțiilor, aducerea sub același acoperiș a încăperilor administrative respectiv a cabinetelor de cercetare muzeografică și
atelierelor de restaurare; amenajarea unor vestiare și încăperi anexe inexistente acum; amenajarea unor expuneri în aer liber; realizarea condițiilor pentru
adăpostirea unor noi activități și funcțiuni până acum inexistente dar necesare, amenajarea unor spații de pedagogie muzeală pentru atragerea copiilor, activități
interactive, configurarea unui traseu complex de vizitare a complexului muzeal, realizarea intrării carosabile de serviciu, amenajarea peisajeră a întregii incinte
pentru atragerea unui public cât mai numeros.
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În vederea creșterii gradului de valorificare și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități, clădirile ansamblului muzeal vor fi dotate cu echipamente specializate,
machetă sculptată și turnată în bronz pentru nevăzători, hărți 3D, hărți tactile, planuri tactile, etichete și plăcuțe braille pentru uși și vitrine, audioguide.
Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect vor contribui la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii
numărului de vizitatori şi de a contribui la creşterea competitivităţii arealului în care este localizat.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de 21.996.335,74 lei.
În urma parcurgerii etapelor de evaluare administrativă, tehnică și financiară proiectul a obținut 87 de puncte.
VI. Județul Covasna, în calitate de solicitant și lider de parteneriat a depus proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea
Centru” la Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor
locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
În cadrul proiectului se propune selectarea a minim 360 de persoane, organizarea unui curs de formare antreprenorială, elaborarea a minim 360 de planuri de
afaceri, selectarea a minim 36 de planuri de afaceri, participarea a minim 36 de persoane la un stagiu de practică și implementare a minim 36 de planuri de afaceri,
prin acordarea ajutorului de minimis.
Grupul țintă este format din persoane fizice (de ex. șomeri, persoane inactive, persoane care au loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi
locuri de muncă).
Valoarea totală a proiectului ”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” este în cuantum de 11.765.284 lei, inclusiv TVA, iar
cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile, asigurată din fonduri proprii ce revin Consiliului Județean Covasna este în cuantum de 12.065,43 lei cu TVA.
VII. Consiliul Județean Covasna a început pregătirile pentru elaborarea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 pentru
două proiecte și anume:
- „Reabilitarea drumului județean DJ 131 km 22+830-38+621, în lungime de 15,734 km”;
- „Reabilitarea drumului județean DJ 122B (km 0+000-km 3+830) -DJ 122 (km 0+000-26+544) - DJ 131 (km 21+670-km 22+830) – DJ 131B (km 12+978km14+318), în lungime de 32,88 km”.
II. DIRECȚIA ECONOMICĂ
1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE ȘI CONTABILITATE
1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se limitează la repartizarea a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016.
La dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor și în anul 2016 s-a avut în vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să
dispună de resurse minime în vederea acoperirii financiare a implementării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală.
2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016 s-a efectuat în urma parcurgerii mai
multor etape de fundamentare, şi anume:
-estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau
subvenţii de la bugetul de stat;
-estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări pentru programele europene derulate prin consiliul județean;
-solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituţiilor publice sau activităților finanţate din bugetul consiliului judeţean;
-analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli minime necesare pentru funcţionarea
instituţiei respective;
-fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile publice şi
conducerea autorităţii publice judeţene.
BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI iniţial pe anul 2016 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin
Hotărârea nr. 18/2016 a Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 137.543.000 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală
de 137.543.000 lei.
Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul bugetar se asigură prin
utilizarea ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți.
Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita
veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2016 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin
Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din
excedentul anului 2015, în valoare de 23.059.961 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 18 hotărâri,
majorându-se de 8 ori nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar în 13 ocazii s-a efectuat repartizarea fondului de rezervă bugetară
pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului.
Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2016 valoarea de 149.513.070
lei la venituri și de 150.778.720 lei la cheltuieli.
Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 143.485.710 lei. Plăţile efectuate în sumă de 101.377.363 lei au fost destinate finanţării
următoarelor domenii de activitate:
-leiCredite bugetare
Cod
Pondere din
Denumire capitol
Plăţi efectuate
anuale aprobate
capitol
total plăți (%)
definitive
iniţial
Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Covasna)
68.02
42.572.000
46.944.000
43.641.110
43,05
Cultură, recreere şi religie
67.02
20.378.000
20.875.700
13.889.640
13,70
Învăţământ (învățământ special, program lapte-corn, fructe)
65.02
11.864.000
13.361.070
11.575.653
11,42
Autorităţi publice şi acţiuni externe (aparatul propriu)
51.02
15.827.000
16.636.660
9.700.602
9,57
Transporturi (întreținere și reabilitare drumuri județene)
84.02
26.213.000
30.908.500
10.668.590
10,52
Protecţia mediului (Proiect Sistemul de management integrat al
74.02
2.600.000
2.600.000
2.559.880
2,53
Județului Covasna)
Sănătate
66.02
10.775.000
12.701.000
7.113.135
7,02
Alte acţiuni economice
87.02
499.000
651.000
572.327
0,56
Alte servicii publice generale
54.02
5.230.000
4.231.290
495.351
0,49
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
83.02
315.000
367.000
366.000
0,36
Apărare (CMJ)
60.02
250.000
367.500
276.151
0,27
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Denumire capitol
Ordine publică şi siguranţă naţională
Tranzacții privind datoria publică
TOTAL

Cod
capitol
61.02
55.02

Credite bugetare
anuale aprobate
definitive
iniţial
620.000
735.000
400.000
400.000
137.543.000
150.778.720

Plăţi efectuate

Pondere din
total plăți (%)

518.924

0,51
0,00
100

101.377.363

Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea
teritorială a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015 a rezultat un excedent curent de 23.059.961 lei, din care se vor
acoperi creditele bugetare ale secțiunii de dezvoltare a bugetului pentru anul următor.
În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile
destinate investițiilor.
Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2016 sunt următoarele:
- aparatul propriu al consiliului județean: - Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita Județul Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni
(DN12): 1.472.848 lei, Amenajare rigolă pe DJ 114: 352.172 lei, Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, județul Covasna – Aita Mare: 163.404 lei,
Reabilitarea ansamblului Muzeului Național Mun. Sfântu Gheorghe – actualizare Dali, taxe și avize: 157.495 lei, Expertiză tehnică – Galerie de artă: 42.165 lei,
Modernizare DJ 112 km 10+100-18+500, Lim. Județ Brașov-Sfântu Gheorghe: 2.817.145 lei, Achiziționare proiect tehnic+DDE, modernizare DJ 121A km 0+00022+550: 36.245 lei, Copertine pentru autovehiculele de intervenție la Detașamentul de pompieri din Sfântu Gheorghe și din Târgu Secuiesc: 211.239 lei, Dotări
independente: 139.207 lei;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: Lucrări de reparaţii capitale şi extindere Centru de zi Sfântu Gheorghe 397.211,65
lei, Amenajare curte în incinta CSC Târgu Secuiesc str. Ady Endre (proiectare si execuție) 231.756,07 lei, Dotări independente 212.934,71 lei;
- Biblioteca Județeană ”Bod Péter”: calculatoare 39.654 lei;
- Proiect ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”: 2.559.880 lei,
- Proiect ”Reabilitarea Spitalului Judetean De Urgență Dr. Fogolyán Kristóf”: 4.995.124 lei.
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenţii de la bugetul local
Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 85.436.120 lei la venituri și de 85.745.120 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător
prevederilor legale, în cazul Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 309.000 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor
acestei instituții.
Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:
La venituri, încasările curente însumează 70.773.297 lei, înseamnă 82,84% față de prevederi.
Sursele de venit la care se înregistrează cea mai mare diferență reprezintă veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate.
La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 70.954.026 lei și înseamnă 82,75% față de prevederi.
Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de
măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea
bazei materiale.
Prezentăm structura cheltuielilor în funcție de clasificația lor funcțională:
-leiCredite bugetare
%
Cod
Denumirea instituţiei
Plăţi efectuate
capitol
initiale
definitive
col 4/3
0
1
2
3
4
5
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor
5410
514.000
514.000
475.702
0,67
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf.
6610
62.845.000
69.560.000
61.609.848
86,83
Muzeul Naţional Secuiesc
6710
2.736.000
2.746.400
2.625.123
3,70
Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Háromszék
6710
2.444.000
2.494.800
2.300.507
3,24
Şcoala Populară de Arte şi Meserii
6710
7.700.000
7.801.920
1.777.940
2,51
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna
6710
1.530.000
1.530.000
1.229.929
1,73
Camera Agricolă Județeană
8310
430.000
482.000
397.300
0,56
Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont
8710
467.000
616.000
537.677
0,76
Total
78.666.000
85.745.120
70.954.026
100
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Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Pentru proiectele finanțate în anul 2016 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor,
astfel :
Cap. 51.08 – Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de CENTRUL EUROPE DIRECT SF. GHEORGHE, program finanțat de Reprezentanța
Comisiei Europene, Programul ”OFF TO SPA” și programele finanțate prin Fondul Bethlen Gábor;
Cap. 67.08 - Proiectele Centrului de Cultură al Județului Covasna: ”Meșteșuguri tradiționale din Secuime” – revitalizare prin digitizare și promovare”, finanțat
în cadrul Mecanismului financiar SEE și proiectul organizarea Festivalului Ardelenesc de Dansuri Populare pentru Copii și Tineret de la Perkő finanțat prin Fondul
Bethlen Gábor; proiectele Ansamblului de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” finanțate de către Fondul Bethlen Gábor pentru achiziționarea unui ecran de
proiecție, pentru finanțarea turneelor ansamblului și pentru pregătirea profesională a membrilor ansamblului și proiectul Școalii Populare de Arte și
Meserii ”Tabăra de arte meșteșugărești” finanțat de Fondul Bethlen Gábor ,
Cap 65.08 - Proiectul ”Educație incluzivă în Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe prin programul ERASMUS+, implementat de Școala Gimnazială
Specială;
Cap. 68.08 - Parteneriate pentru învățare ,,GRUNDTVIG”, finanțare acordată sub formă de sume forfetare Direcției generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației și Proiectul ”United Networks – Inițiativă integrată pentru
incluziunea socială a comunităților marginalizate” în parteneriat cu CARITAS – Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, DGASPC Harghita,
Mureș și Covasna, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014;
Faţă de veniturile realizate în sumă de 310.064 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 350.389 lei, fiind posibilă utilizarea excedentului anului
precedent pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator.
3. Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost
a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de instituţiile
judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior.
Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să
acopere cheltuielile programate.
b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean
- evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli,
- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie,
- prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a
taxelor,
- virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a căror
rază teritorială se află lucrarea.
c. Efectuarea virărilor de credite
- evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite
- analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli.
- întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi majorarea
subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente.
- conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar aparţine ordonatorului principal de credite.
d. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale
- verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între
indicatori.
- centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată
- completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare
- completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute.
2. COMPARTIMENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAŢII CU ONG-URI
1. Finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016
Consiliul Judeţean Covasna acordă anual finanțare nerambursabilă din fonduri publice programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități
educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret, respectiv unităților de cult, printr-un sistem de concurs deschis.
Programul anual de finanțare, respectiv Anunțul de participare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 32/25.02.2016 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 40 din 29.02.2016, respectiv nr. 41 din 01.03.2016. Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt persoane fizice
sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, pentru proiecte în
domeniile cultural, educativ-științific, recreere, de tineret și sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor.
La anunțarea concursului, evaluarea și selecționarea proiectelor s-a avut în vedere procedura privind participarea și atribuirea contractelor de finanțare
solicitanților, potrivit Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, respectiv următoarele prevederi legislative: la proiectele privind programele, proiectele și acțiunile culturale prevederile Ordonanței Guvernului nr.
51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu
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modificările și completările ulterioare; la proiectele pentru programe și manifestări sportive prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, cu modificările ulterioare; la programele pentru tineret s-a avut în vedere Legea
tinerilor nr. 350/2006; finanțarea cheltuielilor unităților de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr.1470/2002.
Pentru anul 2016 au fost depuse 601 de proiecte. Consiliul județean Covasna a acordat finanțare nerambursabilă, conform Hotărârii nr. 87/2016, pentru 388 de
programe în valoare totală de 1.925.000 lei, din care 600.000 lei pentru 46 programe sportive, 500.000 lei pentru 133 proiecte ale cultelor, 300.000 lei pentru 97
programe de recreere și educativ-științifice, 125.000 lei pentru 31 programe ale asociațiilor de tineret, 400.000 lei pentru 81 programe culturale.
Anunțul de atribuire privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativștiințifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr.
350/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 121 din 24.06.2016.
Situația realizării contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate, beneficiarii, programele finanțate și rezultatele contractelor sunt prezentate în tabelele din
anexele 1-4, în Raportul cu privire la finanțările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, de
care s-a luat act la ședința ordinară a Consiliului Județean Covasna din data de 26.01.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 20 din
31.01.2017. În total au fost realizate și decontate programe în valoare de 1.843.883,67 din care 576.834 lei la programe sportive, 490.000 lei la proiectele cultelor,
287.835,90 lei la programe de recreere și educativ-științifice, 100.737,76 lei la programele asociațiilor de tineret, 388.476,01 lei la programe culturale.
2. Raport cu privire la derularea programului Guvernamental „Lapte, corn şi a Programului consum de fructe în Școli”
În anul școlar 2015/2016 de Programul Lapte–Corn au beneficiat un număr estimativ de 4.286 preșcolari, 20.421 elevi din care 11.538 elevi din ciclul primar
și 8.883 elevi din ciclul gimnazial.
Pentru anul școlar 2015/2016, Consiliul Județean Covasna a încheiat al treilea contract subsecvent pentru aprovizionarea și distribuția de lapte UHT cu S.C.
Dorna S.A, valoarea estimativă a contractului fiind de 2.619.351,59 lei fără TVA rezultând o valoare totală estimativă de 2.855.093,23 lei cu TVA, iar pentru
aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl, Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de
901.743,99 lei fără TVA ,respectiv de 982.900,94 lei cu TVA.
De programul de încurajare a consumului de fructe în școli au beneficiat aproximativ 20.421 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare pentru o
perioadă de 52 zile de școală. Societatea câștigătoare pentru aprovizionarea și distribuția de mere pentru școlile din județul Covasna a fost S.C. Pan Abacs Srl.
Bicfalău, valoarea estimativă a contractului de furnizare a fructelor fiind de 254.854,08 lei fără TVA, rezultând o valoare totală estimativă de 277.790,95 lei cu
TVA.
Prin H.G. nr. 979/2015 județului Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente pentru perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2015-2016 s-au alocat 69
mii lei. Măsura adiacentă distribuției de mere implementată în anul școlar 2015-2016 respectiv semestrul II ,a fost Organizarea unui concurs tematic cu premii –
realizarea de imagini animate.
În anul școlar 2016/2017 de programul Lapte-corn vor beneficia estimativ 4.195 de preșcolari, 20.355 elevi din care 11.344 elevi din ciclul primar și 9.011
elevi din ciclul gimnazial.
Pentru anul școlar 2016/2017 Consiliul Județean Covasna a încheiat al patrulea contract subsecvent pentru aprovizionarea și distribuția de lapte UHT cu S.C.
Dorna S.A , valoarea estimativă a contractului fiind de 2.510.577,61 lei fără TVA, rezultând o valoare totală estimativă de 2.736.529,59 lei cu TVA, iar pentru
aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl, Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de
864.297,21 lei fără TVA, cu o valoare totală estimativă de 942.083,96 lei cu TVA.
De programul de încurajare a consumului de fructe în școli vor beneficia aproximativ 20.355 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare pentru o
perioadă de 33 zile de școală.
3. Planul de activități pe anul 2016 al Centrului de Informare Europe Direct
Activități de bază, adică punerea la dispoziție a materialelor informative: pliante, broșuri, cărți de specialitate; informarea cetățenilor la sediu unde am avut 140
de vizitatori, prin email - 23 de solicitări și prin telefon – 15 solicitări. Tot în cadrul activităților de bază am solicitat realizarea unui sondaj de opinie în rândul
liceenilor din județul Covasna, pentru a afla opinia lor despre Uniunea Europeană și care este atitudinea acestora despre valorile promovate de UE. Au fost
intervievați în jur 500 de elevi de liceu, în urma sondajului realizându-se un raport de cercetare din care reiese că Uniunea Europeană este asociată cu atitudini și
caracteristici pozitive.
Activitatea pe website-ul Europe Direct, aici având 98 de actualizări pe lună și 2.397 de vizitatori pe lună.
Activitatea pe social media unde printre postările cu informații europene, s-a derulat, pe parcursul mai multor luni, și un concurs de fotografie despre ariile
naturale protejate din județ. Cele mai reprezentative fotografii au fost premiate, câștigătorii fiecărei etape fiind răsplătiți cu diverse produse promoționale ale
centrului. Numărul persoanelor care ne urmăresc pe Facebook, în anul 2016 au fost în număr de 690.
Evenimentele Europe Direct, care se împart și acestea în 3 tipuri:
 Participarea Centrului Europe Direct la evenimente organizate de alte entități – 4 evenimente de acest tip: 1. cu Junior Business Club - Business Café, 2.
cu Școala de Arte și Meserii – Expoziția gastronomică din cadrul Concursului de talente în gastronomie din Transilvania, 3. cu AJOFM – Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenți, 4. cu DGASPC – Ziua familiilor Covăsnene. La toate aceste evenimente am avut în jur de 560 de participanți.
 Evenimente organizate de Centrul Europe Direct pentru public țintă specific: - 5 evenimente: 1. Conferința „Tânăr și antreprenor”, 2. Concursul de
alergare Șugaș-Băi, 3. Ziua Centrelor Europe Direct, care a corespuns cu Ziua Mondială a Educației, 4. Atelierul de creație – „Creativ workshop”,
 Per ansamblu la toate evenimentele Centrului Europe Direct din anul 2016 au fost implicate 2.803 de persoane, putându-se afirma că este un număr
satisfăcător având în vedere că interesul cetățenilor față de UE a scăzut, în aproape toată Europa.
Activități organizate pentru grupuri țintă specifice

În data de 23 martie 2016, Centrul de Informare Europe Direct a organizat un concurs creativ cu titlul „Să ne cunoaștem vecinii - Europa și celelalte
continente”. Obiectivul acestui concurs a fost ca tinerii să cunoască mai bine cultura, geografia, atracțiile celorlalte continente și relațiile acestora cu Europa și UE.
Grupul țintă al evenimentului au fost elevi din clasele V-VIII din județul Covasna.
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Concursul a avut loc în „Sala Gábor Áron” a Bibliotecii Județene „Bod Péter", unde au participat 21 de echipe, care au sosit din opt localități ale județului
Covasna, reprezentând 13 școli.
În cadrul probelor concursului, concurenții au trebuit să pregătească o prezentare Powerpoint despre o țară din Africa sau Asia care se confruntă cu diverse
probleme sau conflicte, prezentând însă nu doar problemele ci și cultura, obiceiurile interesante și atracțiile din această țară. Echipele participante au prezentat țări
precum Egipt, Malawi, India, Nepal, Mali, Siria, Afganistan, Pakistan, Nigeria, Etiopia, Vietnam, povestind foarte multe lucruri interesante despre ele. Totodată
din prezentări a reieșit că cele mai mari probleme ale acestor state sunt sărăcia cruntă, lipsa de apă potabilă, războaiele civile, la care se mai adaugă și unele
cataclisme naturale precum inundații sau cutremure. Echipele clasate pe primele două locuri, cele ale Liceului de Artă Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe și a
Școlii Generale Végh Antal din Cernat au câștigat o excursie în județul Heves din Ungaria.
Activități organizate pentru publicul larg
De regulă, aici se încadrează un singur eveniment, acela fiind dedicat Zilei Europei, care este de la sine înțeles că trebuie să figureze în activitatea centrului. În
fapt acesta este evenimentul de cea mai amplă anvergură, doar la acesta fiind implicați în jur de 2000 de participanți.

Cu ocazia Zilei Europei (Festivalul ''kürtőskalács-ului''), în data de 7 mai a avut loc Sărbătoarea europeană a ''kürtőskalács-ului''. Scopul evenimentului a fost
sărbătorirea Zilei Europei și a diversității culturale prin promovarea valorilor și produselor locale.
La concursul de preparat ''kürtőskalács" s-au înscris 12 echipe, din care 10 au fost din județul Covasna iar două din județul Harghita. Publicul larg a putut
urmări toate etapele preparării acestui produs tradițional de patiserie, de la frământarea aluatului până la coacere, dar au putut asista și la diverse programe culturale,
cum ar fi: spectacolul ansamblului de dansuri populare Kék Virág din Belin, prezentarea de dansuri de către Clubul de Salsa Sfântu Gheorghe, precum și Concertul
formației Koszika & TheHotShots din Târgu Mureș.
În cadrul evenimentului Fundația Caritas din Alba Iulia a amenajat un colț pentru copii, numit Piața mâzgălelilor, iar la Cortul de informare UE, cei interesați
au avut acces la materiale de informare și publicații despre UE, au avut posibilitatea să adreseze întrebări și au avut posibilitatea de a completa un quiz.
La ora 16.00 a avut loc festivitatea de premiere a concursului de făcut ”kürtőskalács". Juriul a decis ca premiul cel mare să fie obținut de echipa Ozsdolai
Cseresznyés Menyecskék din Ojdula. Premiul întâi a fost luat de Eszter și echipa din Sfântu Gheorghe, urmați de Olaszteleki Kurtos (Kurtos din Tălișoara) și
Pataki csapat din Valea Seacă, comuna Sânzieni. Echipele premiate au câștigat câte un aparat de copt „kürtős” pe bază de cărbune cu motor. Evenimentul s-a
încheiat cu înălțarea de baloane europene pe acordurile imnului european.
3. COMPARTIMENTUL INFORMATIC
În anul 2016, Compartimentul Informatic din cadrul Consiliului Judeţean Covasna a asigurat buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la
necesităţile curente ale instituţiei. Astfel au fost înlocuite sistemele de operare respectiv pachetele de programe pentru care firma producătoare nu mai asigură
suport tehnic (Windows Vista, pachetul Office 2003).
A fost asigurata protecţia antivirus la nivelul serverelor si la nivelul staţiilor de lucru.
Au fost luate măsuri de sporire a protecţiei reţelei de calculatoare, pentru pierderi accidentale atât prin măsuri hardware cât şi software.
Compartimentul informatic s-a preocupat de menţinerea dotării tehnice la nivelul cerințelor actuale astfel au fost achiziţionate
• 32 de calculatoare în valoare totală de 93.129,98 lei;
• 3 multifuncționale A3 în valoare totală de 19.065,60 lei;
• o multifuncțională A4 în valoare de 1.560 lei;
• 12 licențe sistem de operare în valoare totală de 11.806,56 lei;
• 15 licențe Office în valoare totală de 14.661,59 lei.
Totodată s-au achiziționat consumabile pentru multifuncționalele instituției în valoare de 33.270,06 lei respectiv pentru buna funcționare a aparatului de
specialitate servicii (încărcare cartușe cu toner, reparare și întreținere multifuncționale, hosting, internet, telefonie) în valoare de 31.418,40 lei.
S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul din cadrul aparatului propriu.
4. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
I. Organigrama
Anexăm Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 167/2016 în vigoare la 31.12.2016.
- număr posturi ocupate - 100
- număr posturi vacante – 23
- posturi de demnitate publică:
 președinte: Tamás Sándor
 vicepreședinte: Henning László-János
 vicepreședinte: Grüman Róbert-Csongor
- posturi de conducere
 administrator public: Kovács Ödön
 secretar al județului: Varga Zoltán
 arhitect șef: Bereczk Lóránd–Alexandru
 director executiv: Sztakics István-Attila
 director executiv: Veres János
 director executiv adjunct: Domokos Réka
 director executiv adjunct: Niste Gabriel Nicolae
 șef serviciu: Pénzes Cecilia-Boglár
 șef serviciu: Baki János
 șef serviciu: Kozma Karolina-Rozália
 șef serviciu: Biszok Attila-Zsolt
 șef birou: Tóth Szabolcs Barnabás
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- date de contact ale autorității:
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro

II. Informații despre managementul resurselor umane:
- informaţii despre fluctuaţia de personal:
În anul 2016, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna s-a înregistrat o fluctuație de personal de 7,98%, ca raport între
numărul de persoane angajate și efectivul mediu de angajați.
Fluctuația de personal trebuie analizată și din perspectiva managementului resurselor umane, după cum urmează:
 2 angajați au fost definitivați în funcție, ca urmare a expirării perioadei de debutant;
 9 persoane au fost angajate pe funcții contractuale și funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii concursului de recrutare;
 6 angajați și-au reluat activitatea, ca urmare a expirării perioadei concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
 1 angajat a avut raportul de serviciu suspendat (3 luni) pentru motive personale;
 2 angajați au raportul de serviciu suspendat, din care un angajat pentru motive personale (tot anul) și un angajat pentru efectuarea concediului de
creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani;
 14 angajați au plecat din instituție, încetându-le raporturile de serviciu sau contractele individuale de muncă, după cum urmează: 1 angajat prin
demisie, 1 angajat de drept (ca urmare a decesului său), 3 angajați ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, 3 angajați la expirarea perioadei
determinate pe care au fost angajați, până la revenirea titularului, 2 angajați la expirarea perioadei implementării unui proiect și 4 angajați ca urmare a
acordului părților;
 18 angajați au fost numiți, sau mutați definitiv în alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cova sna, ca
urmare a reorganizării.
- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
La nivelul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în anul 2016, s-a înregistrat o fluctuație de
4,99%.
Au fost desființate două funcții de conducere, respectiv una contractuală de șef serviciu al Serviciului administrativ-gospodăresc, prin transformarea
Serviciului administrativ-gospodăresc în Compartimentul administrativ-gospodăresc și una de funcție publică de șef birou, care a devenit șef serviciu prin
transformarea Biroului investiții și patrimoniu în Serviciul investiții și patrimoniu.
De asemenea, funcția publică de conducere de director executiv adjunct al Direcției economice s -a desființat și s-a înființat funcția publică de conducere
de director executiv adjunct al Direcției urbanism și administrativ.
Iar, pe lângă funcțiile publice de conducere existente s-au mai înființat două funcții publice de conducere, respectiv șef serviciu al Serviciului
managementul proiectelor și șef birou al Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G. cu încadrarea în procentul de 12%, reprezentând funcțiile de
conducere, raportat la totalul posturilor aprobate în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Ju dețean Covasna.
- numărul de funcţii de conducere exercitate temporar:
În anul 2016 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, au fost exercitate temporar 5 funcții publice de conducere și o
funcție de conducere contractuală, după cum urmează:
- 5 funcții publice de conducere, după cum urmează: o funcție de arhitect șef în cadrul Direcției urbanism și administrativ, funcție ocupată prin transfer în
interesul serviciului, iar 4 funcții de director executiv al Direcției economice, șef serviciu al Serviciului buget-finanțe, contabilitate, director executiv
adjunct al Direcției urbanism și administrativ și șef serviciu al Serviciului managementul proiectelor, ocupate prin concurs de promovare în funcție publică;
- 1 funcție de conducere contractuală de șef serviciu al Serviciului de administrare a drumurilor județene, pentru care s-a organizat concurs dar nu s-a
prezentat niciun candidat.
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III. DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV
1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI GIS
1.1 În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism:
- solicitări de emitere certificat de urbanism: 678 cazuri.
- au fost emise 629 certificate de urbanism.
- număr de avize emise de structura de specialitate: 52.
1.2. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare
- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 291/17, din care rezolvate favorabil: 254/15 (autorizaţii emise).
- număr de regularizări de taxe: 141
- număr de avize emise de structura de specialitate: 33.
1.3. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
S-au organizat 5 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: - 29 PUZ/PUD
S-au emis 35 avize ale arhitectului șef al județului și 50 avize de oportunitate
1.4. Alte activităţi
1.4.1. Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente
Întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii cerute de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului
1.4.2. Diferite comisii
Membrii compartimentului urbanism şi control în urbanism participă la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism), C.T.E. (Comisia Tehnico-Economică), Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului,
etc.
1.4.3. Controlarea activităţii compartimentului de către Inspecţia în Construcţii
- punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în perioada controlată ;
1.4.4. Evidența actelor emise
- registru certificate de urbanism/ autorizații de construire și desființare/ documentații de urbanism
1.4.5. transmitere baza de date in format electronic:
- I.S.C. - lunar
- Statistica - lunar
- persoana autorizată pentru postare pe pagina web a Consiliului Județean
1.4.6. servicii de căutare în arhivă și eliberare copii ”conform cu originalul” - 17 cazuri
1.4.7. program zilnic de relații cu publicul si coordonarea activității primăriilor din punct de vedere urbanistic (personal si prin telefon)
2. COMPARTIMENTUL CONTROL URBANISM
Activitatea compartimentului a cuprins următoarele lucrări:
- participarea la recepții la terminarea lucrărilor autorizate de Consiliul Județean Covasna – 47 de cazuri
- soluționarea petițiilor din domeniul urbanismului – 15 cazuri
- organizarea de controale pe teritoriul administrativ al comunelor din județ – 23 cazuri
3. SERVICIUL ADMINISTRATIV – GOSPODĂRESC
Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Compartiment administrativ-gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi în termenele prescrise.
Volumul de muncă și în anul 2016 a fost diversificat, cum ar fi:
- achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe;
- împreună cu Compartimentul achiziții publice și celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate ale Consiliului Județean Covasna s-a
întocmit Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017 pentru activitățile ce se derulează prin Compartimentul achiziții publice;
- verificarea, completarea fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii;
- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri, (întocmire note de recepție respectiv bon de mișcare);
- întocmirea pontajelor Direcției urbanism și administrative;
- întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar;
- întocmirea comenzilor pentru diferite achiziții de materiale și servicii;
- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate, precum și luarea unor măsuri
pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, gaz, apă, etc.;
- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, precum și urmărirea derulării acestor contracte;
- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), cheltuieli
de apă, canal şi salubritate, ținerea evidenței acestora, arhivarea și păstrarea documentelor conform Legii;
Activitatea personalului de deservire generală din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc a fost foarte diversificată. Pe lângă activitatea curentă,
personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea tuturor defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare
de funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte.
În perioada octombrie-noiembrie 2016 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul
Consiliului Judeţean Covasna în baza Dispoziţiei emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
În urma inventarierii anuale a bunurilor materiale care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna Compartimentul administrativ-gospodăresc a
inițiat casarea și declasarea acestor bunuri materiale.
Spre sfârşitul anului 2016, Compartimentul administrativ-gospodăresc a întocmit documentele necesare pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor portative
ale Consiliului Judeţean Covasna, la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare Sf. Gheorghe, precum și la sediul S.A.D.J. strada Recoltei.
IV. CABINETUL PREȘEDINTELUI
În cursul anului 2016 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizate
sarcinile primite de la preşedintele Consiliului Judeţean. Am stabilit, coordonat, și am realizat programul domnului președinte pentru deplasările în țară și am
asigurat lucrările de secretariat în cabinet.
Biroul de presă a redactat corespondențele președintelui, articolele și comunicatele de presă. Aceste articole au fost publicate și pe site-ul web al instituției.
Totodată colegii responsabili cu presa au asigurat accesul ziariștilor la evenimentele organizate de instituție.
Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați reprezentații presei scrise și vorbite din județ și țară. Cu aceste ocazii au fost
dezbătute subiecte de actualitate cu impact mediatic, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând proiecte de investiții priorități și planuri de dezvoltare pe mai multe
paliere. Aceste conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost nevoie pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor populației.
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Prin serviciul de secretariat am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia
colectivă de prezenţă pentru conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru compartimentele aflate în subordinea președintelui, cu excepția Serviciului de
administrare a drumurilor județene, pe care aceștia o înaintează direct Compartimentului resurse umane.
Pe parcursul anului 2016 s-a continuat cu metoda care a dat cele mai bune rezultate privind comunicarea în cele cinci regiuni: lunar se organizează întâlniri cu
primarii, în cele patru microregiuni din județ, respectiv trimestrial în zona Întorsura Buzăului, astfel asigurându-se comunicarea cu primarii localităţilor din judeţ în
vederea derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în
proiectele de dezvoltare. Totodată s-a elaborat de către colegii din cabinet, responsabili pentru editare, informări către populație legate de unele investiții în
localitățile din județ.
Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor manifestărilor, programelor şi diferitelor evenimente organizate
de către Consiliul Judeţean Covasna, în parteneriat cu instituţiile subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare
aprobate în acest scop.
Printre evenimentele importante organizate în anul 2016 pot fi evidențiate: Recrutarea husarilor, organizarea de conferințe pe teme economice și de dezvoltare
regională, Ziua Kürtőskalács, Ziua Familiilor Covăsnene, Concursul Județean al Pompierilor Voluntari, evenimente menite să promoveze turismul covăsnean,
conferințe legate de proiecte câștigate de instituție, întâlnirea agricultorilor de azi dar și cei pensionați, Galopiada Secuiască, Aquarius – Sărbătoarea Apelor
Minerale, Programul primul Ghiozdan și multe altele de o mai mică anvergură.
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Comunicarea optimă cu cetățenii reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte din activitatea instituției noastre, astfel populația este informată periodic
prin scrisori, adrese, e-mailuri despre informații de utilitate publică și despre activitățile ce se vor desfășura în județ.
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Reînnoirea bazelor de date este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu informaţii despre primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, școli și
conducerea acestora etc. Tot pentru buna informare a cetățenilor avem campanii de informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru promovarea imaginii corecte
a instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile sunt actualizate și sunt postate pe site-ul instituției. (www.cjcv.ro)
În data de 23 noiembrie s-a organizat pentru prima dată conferința de presă „InfoJudeţean”, aceasta fiind un eveniment lunar în cadrul căruia președintele CJ
Covasna, Tamás Sándor relatează despre rezultatele și întâmplările administrației publice județene și ale instituțiilor subordonate..

V. SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEŢENE
În anul 2016, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi:
asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene;
investiţii;
iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de administrarea
drumurilor, elaborare proiecte de hotărâri;
eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene;
revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor;
revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor;
lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400;
urmărirea execuției lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor;
coordonarea activității de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea documentelor specifice activității, aprovizionarea cu piese de schimb, combustibil,
etc.).
Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, pentru serviciile şi lucrările de drum respectiv pentru alte cheltuieli aferente administrării drumurilor
publice aflate în administrarea consiliului judeţean, pentru anul 2016 s-au alocat în total 26.213,00 mii lei: Din această sumă 6.000,00 mii lei au fost destinate
serviciilor şi lucrărilor de întreţinere şi 20.213,00 mii lei pentru serviciile şi lucrările de investiţii.
1. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE DRUMURILE JUDEŢENE
Serviciile şi lucrările de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost:
1.1 Serviciile şi lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din:
- servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 16 decembrie 2015 - 31 martie 2016 şi s-au cheltuit 760.674,81 lei;
- servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 11 noiembrie 2016 – 30 noiembrie 2016 care au costat 143.333,95 lei.
Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2016: 904.008,76 lei
1.2 La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel:
S-au cheltuit în total 596.055,72 lei după cum urmează:
a) plombări:
• S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 6,005 mp în valoare totală de 256.059,72 lei. În Anexa 1 este prezentat centralizatorul
cantitativ şi valoric al plombărilor;
b) întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite:
S-au executat următoarele lucrări:
• Întreţinere curentă drum comunal DC14, km 12+000-20+000, Comandău, în valoare de 113.280,00 lei.
• Întreținere curentă DJ121A km 48+760-km 49+600, conform comanda nr. 110/11.05.2016 în valoare de 24.709,49 lei.
• Întreţinere curentă DJ 121A sector pietruit între km 30+500-km 35+100,Moacșa-Angheluș, în valoare de 62.530,51 lei.
• Întreţinere curentă DJ 121A, km 4+800-km 14+650, Sărămaș-Valea Mare, în valoare de 139.476,00 lei.
În total pentru pietruiri s-a cheltuit: 339.996,00 lei.
c) întreţinere podeţe:
Lucrări de acest fel nu s-au efectuat.
1.3 La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 3.440.041,62 lei după cum urmează:
a) Covoare bituminoase: s-au executat pe următoarele drumuri judeţene:
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea drumului şi poziţia km
DJ 103E intrare Arini - Ramif. Măieruș, 3,160 km între km5+340 km 8+500
DJ 113A DN 11C - limită jud. Harghita, 1.500 km, între km
0+000-km 1+500
DJ 121A DN 11 - ieșire Moacșa spre Pădureni, 2.355 km, între km
28+460 - km 31+500
DJ 121F Mărcușa - Cernat, 5.462 km, între km 17+000 - km
22+968
DJ 131 Pod peste râul Olt - Aita Mare, 1.600 km, între km 7+600
- km 9+200
TOTAL

Cantitate (mp)

Valoare (lei)

18.960,00

637.056,00

9.000,00

302.400,00

12.960,00

435.456,01

29.943,00

1.006.084,80

10.655,00

358.008,00

81.518,00

2.739.004,81

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere:
- cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asigurării siguranţei rutiere constând în plantarea a 44 buc. stâlpi pentru
indicatoare rutiere, montarea și înlocuirea a 52 bucăţi de indicatoare rutiere;
- s-au achiziţionat marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 7.527 mp, în valoare totală de 141.357,06 lei (situaţie prezentată în ANEXA 2);
- inscripţionare de panouri și indicatoare de localitate, în valoare de 11.661,20 lei;
- cu forţe proprii s-au executat lucrări de reparații ale drumurilor cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii circulaţiei
rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.
Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 153.018,26 lei.
c) Parapet metalic greu
- pe DJ 114-Sânzieni, conform contract 89/05.04.2016, în valoare de 18.138,73 lei.
d.) Ranforsare drum
- DJ 121F-Mărcușa-Cernat-5,5 km, 1,0 m lățime medie pe ambele părți ale drumului, conform contract nr. 90/05.04.2016, în valoare 529.879,82 lei;
1.4 Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 181.668,36 lei constând în:
- servicii de intervenție și informare prestate de cantonieri în valoare de: 73.175,52 lei;
- schimbare /completare/ realocare stâlpi de electricitate, Pivnițele Mari din localitatea Moacșa, conform comanda nr. 40/03.03.2016, în valoare de
33.432,00 lei.
- achiziţionarea de mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor
3.052,08 lei.
- aparat de spălat sub înaltă presiune cu apă rece şi caldă model JOLLY 200/15L, conform comanda nr. 72/2016, în valoare de: 8.400,00 lei;
- achiziţionare materiale (amortizor, şnur starter, ulei ungere, ulei amestec, fir nylon Ø 2,5) în valoare de: 956,76 lei;
- contravaloare servicii de audit prestate de S.C. AMIROAUDIT S.R.L, conform contract nr. 510/2016, în valoare de: 20.400,00 lei;
- livrare 2 stâlpi retractabili şi 2 stâlpi ficşi, montare 3 stâlpi în P-ța Mihai Viteazul, în valoare de: 42.150,00 lei;
- acumulator sistem de alarmă în valoare de: 102,00 lei.

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 5.121.774,46 lei.

2. INVESTIŢII
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Drumul
DJ 131
DJ 131
DJ 131
DJ 131
DJ 103B
DJ 103B
DJ 103B
DJ 114
DJ 114
DJ 114
DJ 112
DJ 112

13

DJ 112

14
15
16
17
18
19

DJ 121A
DJ 121A
DJ 121A
DJ 121A
DJ 131
DJ 131

20

DJ 122

21

DJ 122

22

Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul Covasna-execuție lucrări
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul Covasna-asistență tehnică
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul Covasna-taxe către Inspectoratul în Construcții
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul Covasna - diriginte de șantier
Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - execuție lucrări
Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - diriginte de șantier
Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - asistență tehnică
Amenajare rigolă pe DJ 114- execuție lucrări
Amenajare rigolă pe DJ 114- diriginte de șantier
Amenajare rigolă pe DJ 114- asistență tehnică
Modernizare DJ 112 de la km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim. UAT Sf. Gheorghe- execuție lucrări
Modernizare DJ 112 de la km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim. UAT Sf. Gheorghe - diriginte de șantier
Modernizare DJ 112 de la km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim. UAT Sf. Gheorghe - taxe către Inspectoratul în
Construcții
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-aviz inițial CNADNR
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-studiu de coexistență
Modernizare DJ 121A, km 0+000-km22+500, Întorsura Buzăului-Boroșneu Mare-DN 13E- servicii de proiectare
Modernizare DJ 121A, km 0+000-km22+500, Întorsura Buzăului-Boroșneu Mare-DN 13E-taxe avize
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621-D.A.L.I
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621- taxe avize
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș - taxe avize
Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între
drumul județean DJ131, și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, județul Covasna-D.A.L.I
Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între
drumul județean DJ131, și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, județul Covasna-taxe avize
TOTAL

Valoare achitată
cu TVA [lei]
107.168,50
40.112,40
10.122,98
6.000,00
1.430.767,97
20.000,00
22.080,00
349.371,97
2.800,00
6.500,00
2.788.988,13
6.850,00
21.307,72
706,72
12.203,72
31.200,00
14.640,96
134.160,00
39.392,10
78.246,63
102.000,00

1.179,19
5.225.798,99

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 2016 din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, a fost de:
10.347.573,45 lei
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3. INIŢIEREA, ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PUBLICE DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, FURNIZARE ŞI SERVICII LEGATE DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR
Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire
ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea execuţiei
lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor.
În anul 2016 s-au derulat 9 proceduri de achiziţii publice astfel:
Nr.
crt.

Drumul
DJ 121A
DJ 112
DJ-uri
DJ-uri
DJ-uri
DJ-uri
DJ
DJ
DJ-uri

Denumirea lucrării

Procedura de achiziţie

Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11
Modernizare DJ 112 de la km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe
Servicii de proiectare-reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov” de la DN
12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la
DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și MăierușÎntreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile
judeţene din judeţul Covasna Lot 1
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile
judeţene din judeţul Covasna Lot 3
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile
judeţene din judeţul Covasna lucrări similare Lot 3
Covoare bituminoase pe drumurile județene
Covoare bituminoase pe drumurile județene
,,Întreținere curentă a drumurilor
Județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2016-31.03.2017"

Cerere de ofertă
Cerere de ofertă
Cerere de ofertă
Contract subsecvent
Contract subsecvent
Contract subsecvent
Cerere de ofertă
Cerere de ofertă
Contract –conform legii
98/2016 a A.P

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 23 achiziţii directe.
4. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU AMPLASAMENTELE OBIECTIVELOR PROPUSE A FI CONSTRUITE ÎN
ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE.
Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze:
- Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumurilor;
- Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului.
Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi.
În cursul anului 2016 s-au eliberat în total 81 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 23.539,25 lei. (ANEXA 3)
5. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR.
Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea
permanentă a drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor,
indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele.
6. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR.
Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ AND 504-2007” în baza unui program aprobat de şeful de serviciu.
7. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI DE TOALETIZARE A DRUMURILOR JUDEŢENE EXECUTATE CU AUTOSPECIALA
MULTIFUNCŢIONALĂ UNIMOG 400.
Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2014 prin forţe proprii a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG
400, şi formaţiunea de lucru:
Denumirea lucrării
Tăierea acostamentelor
Cosirea vegetaţiei ierboase
Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică
Defrişare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi
Plantare stâlpi indicatoare rutiere
Curăţirea mecanică a zăpezii
Km parcurşi
Ore lucrate

U.M.
100 mp
100 mp
mp
hectar
buc
km
km
ore

Cantitate
6073
15.154,15
0
0
96
0
5.128
707

Cantitate TOTALĂ
6,03 ha
151,54 ha
0 ha
0 ha
96 buc
0 km
5.128 km
707 ore

8. URMĂRIREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA
LUCRĂRILOR.
În cursul anului 2016 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 6 lucrări contractate în anii 2014 şi 2015 . (ANEXA 4)
În anul 2016 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 47 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la
terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor au fost în număr de 18 şi sunt prezentate în ANEXA 5.
S-au elaborat 24 proiecte de hotărâri:
- pentru H.C.J. nr. 15/2016- pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”
- pentru H.C.J. nr. 18/2016 - privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2016 și a
estimărilor pe anii 2017-2019
- pentru H.C.J. nr. 25/2016 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 159/2015 privind aprobarea Organigramei și Statutului
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna
- pentru H.C.J. nr. 28/2016- pentru aprobarea regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului
Covasna de către furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării,întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind constituirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a
contractului standard
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- pentru H.C.J. nr. 29/2016- cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi
instituţiile publice de interes judeţean
- pentru H.C.J. nr. 41/2016 – privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute în favoarea Societății Filiala de Distribuție a
Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A”SDEE Covasna asupra unui teren în zona de siguranță a DJ 121A necesar realizării obiectivului de
investiție ,,Îmbunătăţire nivel tensiune zona PTa1, PTa2 Valea Crişului, jud Covasna”
- pentru H.C.J. nr. 44/2016 - privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni
(DN12)”, „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu Mic - Boroşneu Mare - DN 13E” și „ Modernizare DJ
112 KM 10+100 - KM 18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”
- pentru H.C.J. nr. 48/2016 - privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna.
- pentru H.C.J. nr. 49/2016 - privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna
- pentru H.C.J. nr. 56/2016 - privind aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițialelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în
domeniul turistic , județul Covasna
- pentru H.C.J. nr. 59/2016 - privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Braşov, în vederea realizării proiectului „Modernizare drum
interjudeţean Covasna - Braşov, care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13”
- pentru H.C.J. nr. 60/2016 - cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean
Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean.
- pentru H.C.J. nr. 70/2016 – privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna.
- pentru H.C.J. nr. 91/2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliul Judeţean Covasna
- pentru H.C.J. nr. 92/2016 – privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru
perioada de iarnă 2016– 2017
- pentru H.C.J. nr. 94/2016 – pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A, km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului – Valea Mare – Boroșneu Mic – Boroșneu Mare – DN 13E, județul Covasna”
- pentru H.C.J. nr. 108/2016 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna,pe principalele domenii de activitate
- pentru H.C.J. nr. 118/2016 – privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliului Județean
Covasna
- pentru H.C.J. nr.144/2016 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea finanţării pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM
17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (Dn12)”, „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura
Buzăului - Valea Mare - Boroşneu Mic - Boroşneu Mare - DN 13E” și „ Modernizare DJ 112 KM 10+100 - KM 18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T.
Sfântu Gheorghe”
- pentru H.C.J. nr. 147/2016 - privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator
în relația cu Județul Covasna
- pentru H.C.J. nr. 166/2016 - privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia
„Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, Tronson Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621”
- pentru H.C.J. nr. 167/2016 – privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna.
- pentru H.C.J. nr. 178/2016 - privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum
județean interjud COVASNA – HARGHITA, care face legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A
- pentru H.C.J. nr. 195/2016 – pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 167/2016 privind aprobarea Organigramei și
Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna.
9. COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA (ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR
SPECIFICE ACTIVITĂȚII, APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL, ETC.)
Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile SADJ-ului, coordonarea activităţii de transport auto al Consiliului
Judeţean Covasna. Activităţile desfăşurate în anul 2016 în acest domeniu au vizat:
- întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna
- întocmire de programe de utilizare
- aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor
- efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice ITP
- încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi Casco, efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum)
- întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi
- întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de parcurs.
În 2016 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întreținerea, repararea si exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la
valoarea de 262.000,60 lei, din care:
- pentru carburanţi: 73.381,25 lei
- asigurări + taxe drum + reparaţii+ revizii şi inspecţii: 188.619,35 lei.
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VI. COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE
La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 41/2016 de către Consiliul Județean Covasna pentru anul 2016, a stat politica promovată de
conducerea executivă și de plenul Consiliului Județean Covasna pentru a extinde cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a
României, în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de acțiuni în domeniul Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important
al dezvoltării regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la nivelul Europei.
Județul Covasna se află angrenat în acțiuni de micro-diplomație încă din anul 1993 odată cu aderarea la organizația europeană inter-regională Adunarea
Regiunilor Europei, dar cuantificarea rezultatelor nu poate fi făcută fără a fi investigate activitățile de relații externe promotoare ce presupun intrarea și prezența
județului nostru pe o piață unde concurează cu regiuni din centrul și estul Europei, dar în special și cu județele românești, aflate într-o competiție de atragere de
parteneri vestici și fonduri comunitare pentru finanțarea și implementarea proiectelor locale.
Programul de relații externe al județului pentru anul 2016 a fost aprobat din necesitatea de a dezvolta acțiuni de popularizare în străinătate a județului Covasna
prin contacte sau/ și parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, exercitate.
Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au întins
pe perioade lungi de timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte din
patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea lor intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile
regionale din Estul Europei.

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