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16

cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2018

3

16

a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2018-as
évi költségvetésének jóváhagyására

3

17

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 223/2017 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”

4

17

a Háromszék Táncegyüttes szervezeti felépítésének
és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló
2017/223-as számú határozat 2-es számú
mellékletének módosítására

4

18

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție „Centru
de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în cadrul
proiectului
„Implementarea
planurilor
de
management ale ariilor naturale protejate Munții
Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul
Apa Roșie, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”

5

18

a Bodok-Barót hegység, a Rétyi Nyír, a Veresvíz
Tőzegláp, a Csókás-Veczer természetvédelmi területek
megfelelő kezelési terveinek gyakorlatba ültetése
projekt keretén belüli Rétyi Nyír Látogató Központ
beruházási célkitűzés Fogalmi jegyzetének és
tervezési tárgykörének jóváhagyására

5

19

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

6

19

egy
Szerződéstípus
jóváhagyására,
amely
Kovászna Megye Tanácsa által Kovászna megye és
a helyi tanácsok által azon Kovászna megyei
területi-közigazgatási
egységek között
fog
létrejönni, amelyek hozzájárulnak az adott területiközigazgatási egységből származó és a Kovászna
Megyei
Szociális
Gondozási
és
Gyermekjogvédelmi
Igazgatóság
által
nyilvántartott, nevelőszülőnél vagy intézményben
elhelyezett gyerek/fiatal évi költségeihez

6

20

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico - economici
pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și
construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951
și reamenajarea intersecției între drumul judeţean
DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea
circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”

8

20

„A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta
patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd
lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ
121A
megyei
utak
közötti
kereszteződés
újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes
híddal a DJ 131-es megyei útról” beruházás
beavatkozási
munkálatai
véleményezési
dokumentációjának
és
a
műszaki-gazdasági
mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2017/38-as számú
határozat 2-es számú mellékletének módosítására

8
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21

pentru modificarea 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 următoarele
investiții ,,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 MicBoroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A
Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460", „Demolare
Pod Metalic existent și construire pod nou peste
pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea
intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”,
„Reabilitare pod pe DJ 121 A, Km 22+946" și
„Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”

9

21

azoknak a költségvetési kategóriák finanszírozásának
a biztosítására, melyek nem finanszírozódnak az
Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül, az
állami költségvetésből, a „103B megyei út
korszerűsítése 17+750 - 33+150 km, Brassó megye
határa - Dobolló - Bikfalva - Uzon (11 országút) Kilyén (12 országút)”, a „121A megyei út
korszerűsítése 0+000 - 22+550 km, Bodzaforduló Nagypatak - Kisborosnyó - Nagyborosnyó - 13E
országút, Kovászna megye” és a „112 megyei út
korszerűsítése 10+100 - 18+500 km, Brassó megye
határa - Sepsiszentgyörgy területi-közigazgatási
egység határa” beruházások részére vonatkozó
2016/44-es számú Határozat módosítására

9

22

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și
modernizare DJ121A Moacșa - Pădureni km
31+000-32+700”

9

22

a DJ121A megyei út 31+100 km-nél levő híd
rehabilitálása és a DJ121A megyei út MaksaSepsibesenyő 31+000 - 32+700 km közötti
szakaszának korszerűsítése beruházási célkitűzés
Fogalmi jegyzetének és a tervezési tárgykörének a
jóváhagyására

9

23

privind aprobarea activităţii desfăşurate de
Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor
externe în cursul anului 2017, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2018 în acest
domeniu

10

23

Kovászna Megye Tanácsának 2017. évi
külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének,
valamint a 2018. évre szóló keretprogramjának
jóváhagyására vonatkozóan

10

24

pentru aprobarea completării Contractului de
asociere, a Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul
Covasna”

23

24

a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási
Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási
Szerződése, Alapító Okirata és Alapszabályzata
kiegészítésének a jóváhagyására

23
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Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Covasna, pe anul 2018

26

a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti
Hatóság 2018-as évi stratégiai terve

26

HOTĂRÂREA Nr. 16/2018
cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2018
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018, având
în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei economice;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna întocmite în acest sens; art. 53 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f”
şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2018 conform anexelor nr. EXT, EXT1 și EXT2, care

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă utilizarea excedentului anului precedent al
bugetului fondurilor externe nerambursabile în valoare totală
de 32,53 mii lei pentru următoarele instituții:
- Ansamblului de Dansuri „Trei scaune - Háromszék” suma
de 18,77 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor;
- Consiliului Județean Covasna suma de 13,76 mii lei
pentru finanțarea cheltuielilor.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexa nr. EXT la Hotărârea nr. 16/2018
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
- mii lei Buget 2018
DENUMIREA INDICATORILOR
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE
(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+
55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67+
55.01.68)
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
(cod 51.08+54.08)
Autoritati publice si actiuni externe
(cod 51.08.01)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+
55.01.28+55.01.42+55.01.56+ 55.01.67+
55.01.68)
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Autoritati executive si legislative
(cod 51.08.01.03)
Autoritati executive
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)
Cultura, recreere si religie (cod
67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+ 55.01.28+
55.01.42+55.01.56+ 55.01.67+ 55.01.68)
Programe comunitare
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08
+ 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)
Institutii publice de spectacole si concerte

Cod
indicator

PREVEDERI
ANUALE
TOTAL

Trim. I

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

55SD

32,53

32,53

55.01

32,53

32,53

55.01.07

18,77

18,77

55.01.08

13,76

13,76

50.08

13,76

13,76

51.08

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

55SD

13,76

13,76

55.01

13,76

13,76

55.01.08

13,76

13,76

49.08

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

51.08.01

13,76

13,76

51.08.01.03

13,76

13,76

63.08

18,77

18,77

67.08

18,77

18,77

18,77

18,77

18,77

18,77

55SD

18,77

18,77

55.01

18,77

18,77

55.01.07

18,77

18,77

67.08.03

18,77

18,77

67.08.03.04

18,77

18,77

Trim. II

Trim. III

2019

2020

2021

Trim. IV

3

Buget 2018
DENUMIREA INDICATORILOR
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
DEFICIT (cod 99.08.97)
Deficitul sectiunii de dezvoltare

Cod
indicator
96.08
99.08
99.08.97

PREVEDERI
ANUALE
TOTAL
-32,53
-32,53
-32,53

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
-32,53
-32,53
-32,53

Trim. II

Trim. III

2019

2020

2021

Trim. IV

Anexa nr. EXT1 la Hotărârea nr. 16/2018
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
Aparat propriu
Capitolul: 51.08.01.03 Autorități executive
Subcapitolul: 51.08.01.03.01 Europe Direct
- mii lei Buget 2018
DENUMIREA INDICATORILOR
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+
55.01.28+55.01.42+55.01.56+ 55.01.67+
55.01.68)
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila

Cod
indicator

PREVEDERI
ANUALE
TOTAL

Trim. I

13,76

13,76

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

13,76

13,76

55SD

13,76

13,76

55.01

13,76

13,76

55.01.08

13,76

13,76

Trim. II

Trim. III

2019

2020

2021

Trim. IV

Anexa nr. EXT2 la Hotărârea nr. 16/2018
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
ADH
Capitolul: 67.08.03 Servicii culturale
Subcapitolul: 67.08.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte
- mii lei Buget 2018
DENUMIREA INDICATORILOR
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
(cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+
55.01.28+55.01.42+55.01.56+ 55.01.67+
55.01.68)
Programe comunitare

Cod
indicator

PREVEDERI
ANUALE
TOTAL

Trim. I

18,77

18,77

18,77

18,77

55SD

18,77

18,77

55.01

18,77

18,77

55.01.07

18,77

18,77

HOTĂRÂREA Nr. 17/2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 223/2017 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului de
Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
modificare a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 223/2017 privind aprobarea Organigramei și Statului
de funcții ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune Háromszék”, având în vedere: raportul Direcţiei Economice,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens; Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; adresa
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” nr.
41/02.02.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 1208/06.02.2018; în baza art. 91 alin. (2)
lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
4

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. II

Trim. III

2019

2020

2021

Trim. IV

completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 223/2017 privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcții ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune Háromszék”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 17/2018
(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 223/2017)
STAT DE FUNCŢII
ANSAMBLUL DE DANSURI „TREI SCAUNE – HÁROMSZÉK”
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Funcţia de execuție

Funcţia de conducere
Manager/Director grad II
Director adjunct administrativ grad II
Director adjunct economic grad II
Șef sectie grad II

Solist instrumentist gr. IA
Solist vocal I
Maestru dans gr. I
Dansator gr. I
Dansator I
Regizor culise gr. I
Recuziter I
Peruchier I
Secretar PR gr. I
Secretar PR gr. II
Secretar PR gr. II
Secretar literar gr. I
Maestru lumini I
Maestru sunet I
Manipulant decor I
Referent artistic
Economist gr. I
Contabil IA
Ingrijitor
Total

Nivel
de studii
S
S
S
S
S
M
S
S
M
S
M; G
M; G
S
S
S
S
M; G
M; G
M; G
M
S
M
M; G

Nr.
posturi
1
1
1
1
4
2
1
4
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
46

HOTĂRÂREA Nr. 18/2018
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție „Centru de
vizitare în Mestecănișul de la Reci” în cadrul proiectului
„Implementarea planurilor de management ale ariilor
naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de
la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”

ecosistemelor degradate”, activitatea B „Implementarea
planurilor de management/seturilor de măsuri de
conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate
și pentru speciile de interes comunitar aprobate”; în baza art.
91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară
din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive
a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Centru de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în
cadrul proiectului „Implementarea planurilor de management
ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt,
Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul CiocașDealul Vițelului”, văzând Raportul de specialitate al Direcției
Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului,
precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere:
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 997/2016
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura
2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului; Ordinul
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 998/2016 privind
aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului
Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și al
rezervației naturale VII.9 Mestecănişul Reci - Bălţile de la
Ozun - Sântionlunca; Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. 1643/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc
Baraolt; ținând cont de Ghidul solicitantului aferent
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa
prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a
biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare
a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 „Creșterea
gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de
investiție „Centru de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în
cadrul proiectului „Implementarea planurilor de management
ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt,
Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul CiocașDealul Vițelului”, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Centru de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în
cadrul proiectului „Implementarea planurilor de management
ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt,
Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul CiocașDealul Vițelului”, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcția Juridică, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului și Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 18/2018 au fost comunicate celor
interesați și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.
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HOTĂRÂREA Nr. 19/2018
privind aprobarea Contractului-model - care va fi încheiat
între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ-teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la
finanţarea: costului anual pentru un copil/tânăr
instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist;
costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o
persoană vârstnică instituționalizată, care provin din
unitatea administrativ-teritorială respectivă şi se află în
evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul
de hotărâre privind aprobarea Contractului-model - care va fi
încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul
Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea:
costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la
asistent maternal profesionist; costului anual pentru o persoană
cu dizabilitate instituționalizată, respectiv costului anual pentru o
persoană vârstnică, care provin din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, având în
vedere: Raportul comun al Direcției Economice și al Direcţiei
Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului,
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.
978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de
familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de
întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor
vârstnice din centrele rezidențiale, H. G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal, Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap
asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu

handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei
de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate
de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice
pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora,
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 11/2018 privind
stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor
adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice la
susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe
anul 2018, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a”, pct.
2 şi în temeiul art 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modelul Contractului pe baza căreia vor fi
încheiate între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale convenţii pentru
participarea acestora la finanţarea: costului anual pentru un
copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal
profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană
vârstnică, care provin din unitatea administrativ - teritorială
respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei care
face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Nivelul contribuţiei datorate de consiliile locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale din care provine copilul/
tânărul instituţionalizat sau aflat la asistent maternal
profesionist, persoana cu dizabilitate instituționalizată,
respectiv persoana vârstnică care beneficiază de protecţie este
stabilit în Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 11/2018.
Art.3. Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean
Covasna va asigura încheierea contractului cu fiecare unitate
administrativ-teritorială din județul Covasna, urmărirea
încasării acestei contribuţii la finanţarea activităţilor de
îngrijire şi protecţie a copilului/tânărului instituţionalizat sau
aflat la asistent maternal profesionist, persoana cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv persoana vârstnică care se află în
evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, conform legii.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia economică în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 19/2018

CONTRACT NR ._______/2018
ÎNTRE JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI COVASNA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI __________________
1.Părţile contractante:
1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008 tel-fax: 0267/351228
Cod fiscal 4201988, Cont trezorerie RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, reprezentat prin Tamás Sándor –
preşedinte şi Veres János – director executiv, în calitate de beneficiar,
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 8/A, jud. Covasna, reprezentat de Vass
Maria în calitate de director general, cont nr. RO46TREZ24A680600200109 deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe
şi
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3. Comuna ___________prin Consiliul local al comunei ______________ reprezentat prin dl. ___________ în calitate de primar, cont nr.
__________________ deschis la Trezoreria orașului __________, au convenit la încheierea prezentei convenţii în următoarele condiţii:
Art.1. Definirea scopului Contractului
1.1. În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţul Covasna prin Consiliului Judeţean
Covasna, s-a hotărât încheierea Contractului referitoare la alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru o persoană cu
dizabilitate instituţionalizată din judeţ, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,
- H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal,
- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate
de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire
a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
susţinătorii acestora,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 11/2018 privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și
a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2018,
Art.2. Obiectul Contractului
2.1. Contractul are ca obiect finanțarea:
- activităţii de asistență socială a persoanelor cu handicap internate în centrele de îngrijire și asistență socială, respectiv în centrele de reabilitare, recuperare
din judeţul Covasna și din alte județe, din partea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin persoanele cu dizabilitate instituționalizate.
- activităţii de protecţie a copilului/tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Covasna, din partea autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin copiii instituţionalizaţi;
- activităţii de asistență socială a persoanelor vârstnice internate în centrele de îngrijire și asistență socială din judeţul Covasna, din partea autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin persoanele cu dizabilitate instituționalizate.
2.2.Cuantumul contribuţiei datorate de comunităţile locale din care provine persoana cu dizabilitate instituţionalizată se prezintă astfel:
Categoria beneficiarului

Tipul serviciului

Copil /tânăr protejat în
sistem (beneficiar al unei
măsuri speciale de
protecţie)

Rezidenţial/
Asistență maternală
Centre de zi
Centre de reabilitare
Rezidenţial
(CIA)

Rezidenţial
(CITO)
Persoană cu dizabilitate

Rezidențial (acordat în
afara județului
Covasna)

Rezidenţial
Persoană vârstnică

Cămin pentru persoane
vârstnice Hăghig

Obligaţia de plată

Contribuţie/persoană/
lună

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului

190 lei

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului

100 lei
130 lei

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului

280 lei

Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului
a) Beneficiarul serviciului social (CIA; CITO) dacă realizează venituri
proprii,
*din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale
persoanei asistate, aflate în executare *din suma rămasă se deduce 30%,
dar nu mai puţin de 300 lei, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate,
pentru cheltuieli personale,
b) Susținătorul legal în diferite cote procentuale conf. art 4 din
Metodologia stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale, aprobată prin
Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 1887/2016, dacă realizează venituri pe
membru de familie mai mari de 1051 lei/lună.
a) Beneficiarul serviciului sau susținătorii legali, dacă realizează venituri
proprii în condițiile menționate la rubrica precedentă,
b) Consiliile locale de la locul de proveniență al beneficiarului, în situația
în care beneficiarul sau susținătorul legal nu realizează venituri sau
participația acestora nu atinge pragul de 900 lei (inclusiv diferența de până
la 900 lei).
a) În principal aparţine beneficiarului (fără a depăşi 60% din veniturile
acestuia) în concurs cu susţinătorul legal dacă realizează venit lunar pe
membru de familie mai mare decât valoarea netă a salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii,
b) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară
integrală printr-un angajament de plată,
c) Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului, în cuantum
de 50%, atât în situația în care acesta din urmă nu are venituri şi nici
susţinători legali, cât și pentru diferența de până la 2.117 lei în cazul în
care contribuția beneficiarului respectiv a susținătorilor legali nu atinge
acest prag, urmând ca diferența de până la 100% să fie suportată de către
Consiliul Județean Covasna.

230 lei

900 lei

900 lei

2.117 lei

Art.3. Durata Contractului
3.1. Contractul este valabil pe anul 2018 cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Art.4. Participarea consiliului local la finanțare
4.1. Consiliul local al comunei ____________________ pentru realizarea obiectului prezentei contract participă la finanţarea costului anual pentru copii/tineri
instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști/persoane cu dizabilităţi/persoane vârstnice instituţionalizate, cu suma arătată la pct. 2.2, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 11/2018, pentru numărul de asistați în sistem, care provin din unitatea administrativ-teritorială ____________ şi se află
în evidenţa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii.
Situaţia numărului de asistați care beneficiază de protecţie se va comunica lunar la Consiliul local al comunei ________ de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, până la data de 05 a fiecărei luni în care urmează a se face plata.
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Art.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor
5.1. Pe baza comunicării Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna privind situația numărului de asistați care beneficiază de
protecție, Consiliul Județean Covasna până la data de 10 a fiecărei luni va emite factură în acest sens Consiliului local al comunei __________. În cazul în care
Consiliul local al comunei ________ figurează în evidențele contabile cu datorii aferente anilor precedenți, acestea vor fi facturate odată cu prima factură.
5.2. Consiliul local al comunei _________ se obligă să vireze, până la data de 30 a fiecărei luni, în contul Consiliului Judeţean Covasna
RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, contribuţia lunară pentru persoanele cu dizabilitate instituționalizate aflate în
evidenţa Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii. Sumele virate vor fi urmărite prin Direcţia economică în
calitate de compartiment de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Covasna.
5.3. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să încaseze, gestioneze şi utilizeze exclusiv pentru activitatea de asistență socială sumele provenite de la autorităţile
administraţiei publice din unităţile administrativ teritoriale de unde provin persoanele instituţionalizate sau aflaţi la a.m.p.
5.4. Neplata contribuţiei lunare în termenul stabilit atrage plata de majorări de întârziere pentru contribuţia lunară neplătită, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, cu privire la stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
Art.6. Încetarea şi modificarea Contractului.
6.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor. Denunţarea unilaterală a convenţiei este interzisă.
6.2. Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislaţiei române, cu acordul părţilor, prin act adiţional.
6.3.În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate la termenele fixate, este considerată de drept pusă în întârziere, urmând a răspunde
conform reglementărilor Codului civil în materie.
Art.7. Răspunderea contractuală
7.1.Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea necorespunzătoare a vreuneia din clauzele contractului, partea vinovată se obligă să plătească
daune în cuantum de 0,1% din suma datorată/zi de întârziere.
Art.8. Reglementarea litigiilor
8.1. Orice litigiu sau neînţelegere apărute în legătură cu executarea sau interpretarea prezentei convenții va fi soluţionată pe cale amiabilă.
8.2. Dreptul aplicabil este dreptul român.
Art.9. Dispoziţii finale
9.1.Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Judeţul Covasna
prin Consiliul Judeţean Covasna

Comuna __________
prin Consiliul local al comunei _________

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
Şi Protecţia Copilului Covasna

Preşedinte
Tamás Sándor

Primar
______________

Director General,
Vass Maria

Direcţia Economică
Veres János

Contabil
______________

HOTĂRÂREA Nr. 20/2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia
„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste
pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între
drumul judeţean DJ 131 și drumul județean DJ 121A,
devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și
construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și
drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare,
județul Covasna”, văzând Raportul de specialitate al
Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, precum și
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii
și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții, raportat la art. 15
lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările
8

ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art. 97
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și
construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și
drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare,
județul Covasna”, se modifică și se înlocuiește cu anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 195/2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico - economici pentru investiția „Demolare
Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la
km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ
131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita
Mare, județul Covasna”, precum și orice alte dispoziții
contrare.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 20/2018
(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 38/2017)
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI
pentru obiectivul de investiţie
„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la
km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și
drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ
131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”
1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 6.240,290 mii lei
echivalent a 1.341,240 mii euro, din care:
- construcţii-montaj C+M total: 5.485,00 mii lei, echivalent a 1.178,910
mii euro.
- valoarea lucrărilor pentru varianta provizorie + pod provizoriu inclusiv
TVA: 743,520 mii lei echivalent a 159,810 mii euro.
La cursul BNR 1 euro = 4, 6526 lei.
2. Durata de realizare(estimată): 18 luni
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Pod
- Lungime totală pod 34,80 m
- Lungime suprastructură pod 28,70 m
- Număr deschideri 1 x 28,70 m
- Lățime transversală totală 12,30 m
- Din care: lățime parte carosabilă 7,80 m
- Din care lățime trotuare 2 x 2,00 m
- Din care lățime lise parapete pietonale 2 x 0,25 m
- Clasa de încărcare Eurocode
Rampe
Lungime rampe 40,00 m + 35,00 m = 75,00 m
Lucrări amenajare albie în zona podului
Protecția patului albiei cu saltele din gabioane 43,00 m
Lungime apărări de maluri cu pereu din beton 43,00 m

HOTĂRÂREA Nr. 21/2018
pentru modificarea 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 următoarele investiții ,,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”,
„Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km 22+550-km
28+460", „Demolare Pod Metalic existent și construire pod
nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea
intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare,
judeţul Covasna”, „Reabilitare pod pe DJ 121 A, Km
22+946" și „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
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 următoarele investiții ,,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 MareBoroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A
Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460", „Demolare Pod Metalic
existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ
131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”,
„Reabilitare pod pe DJ 121 A, Km 22+946" și „Înlocuire podeț pe
DJ 121A, km 23+985”, văzând Raportul de specialitate al

Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, precum și
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările
ulterioare; Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 1851/2013, republicate, cu modificările
și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Hotărârea 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 următoarele
investiții ,,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 MicBoroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț Moacșa Km 22+550-km 28+460", „Demolare Pod Metalic
existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și
drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare,
judeţul Covasna”, „Reabilitare pod pe DJ 121 A, Km 22+946"
și „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică în sensul că articolul 14
va avea următorul cuprins:
„Art.14 Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de
728.870,00 lei pentru obiectivul de investiție „Demolare Pod
Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ
131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe
drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita
Mare, județul Covasna”.”
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 22/2018
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod
DJ121A km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa Pădureni km 31+000-32+700”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară
din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive
a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare
DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+000-32+700”, văzând
Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a
Drumurilor Județene, precum și Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Covasna, având în vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
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Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; în
baza art. 91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare
DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+000-32+700”, conform
anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare
DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+000-32+700”, conform
anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 22/2018 au fost comunicate celor
interesați și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 23/2018
privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul
anului 2017, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2018 în acest domeniu
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna
în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2017, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2018 în acest domeniu,
având în vedere: Raportul de specialitate al Compartimentului
Relaţii Externe, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna,
întocmite în acest sens; Hotărârea Guvernului nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis
în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare; în baza
prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul
anului 2017, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2018,
conform anexei nr. 2.
Art.3. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna pentru a stabili şi aproba componenţa delegaţiilor, ţinând
seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea în
străinătate.
(2) La stabilirea componenţei delegaţiilor ce urmează a se
deplasa în străinătate, Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna poate solicita avizul Comisiei pentru relaţii externe,
relaţii cu instituţii europene şi programe transnaţionale, precum
şi propuneri privind componenţa delegaţiilor.
Art.4. (1) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, vor
fi suportate pentru consilieri şi personalul din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna din bugetul local,
în limita sumelor alocate cu această destinaţie, iar pentru
persoanele angajate la alte unităţi şi instituţii, prin grija
acestora.
(2) Consiliul Judeţean Covasna poate trimite în străinătate,
în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii
publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin,
precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile
de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin
convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile
de deplasare aferente, se suportă de către Consiliul Judeţean
Covasna, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.
B din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Preşedintele Comisiei pentru relaţii externe, relaţii cu instituţii
europene şi programe transnaţionale, Compartimentul Relaţii
Externe şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 23/2018
RAPORT
cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2017
La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 41/2017 de către Consiliul Județean Covasna pentru anul 2017, 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 2017 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
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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
Președintele Autoguvernării Județului Bács – Kiskun, dl. Rideg László din Ungaria s-a aflat în vizită în județul nostru în perioada 10-11 ianuarie cu
scopul de a participa la o serie de întâlniri cu conducerea instituției noastre în cadrul cărora au fost evaluate acțiunile comune derulate în anul 2016 și au fost
stabilite noile coordonate pentru acțiunile preconizate a se desfășura în anul 2017, în special cele legate de schimbul de experiență din domeniul sănătății și
asistenței medicale.
Consiliul Județean Covasna s-a numărat printre acele județe din România care s-au implicat activ atât în Comisiile de specialitate din cadrul Adunării
Regiunilor Europene (ARE), în grupurile de lucru (e-health, Mocha-model de prevenție la copii și tineri, AHA –îmbătrânire sănătoasă) cât și în proiectele
comune (Grundvig, HealthEquity 2020), precum și în diferite programe de prevenție și protecție socială. Astfel în anul 2015 consiliul județean a aderat la
Comunitatea de Regiuni pentru Viața Asistată ( CORAL ) aprobată și prin Hot. nr 44/ 2015. Coral este o comunitate de regiuni informală – bazată pe învățare și
inovație – a cărui scop este îmbunătățirea politicilor regionale prin transmiterea de know-how și bune practici, precum și implementarea și extinderea unor soluții
inovatoare menite să ajute îmbătrânirea activă și sănătoasă. Această comunitate are și rolul de a conecta părțile membre din întreaga Europă- universități, firme,
regiuni și municipalități, instituții sociale, precum și centre de cercetare și inovație pentru a deveni colaboratori în diferite proiecte din domeniul îmbătrânirii
active. Ca urmare a acestor implicații, consiliul județean a fost solicitat să participe ca partener într-un proiect transnațional coordonat de către Universitatea
Eberhard Karls din Tübingen. În data de 16 martie la sediul consiliului județean s-a organizat o întâlnire cu actorii din sfera serviciilor sociale și un manager de
proiecte din cadrul Facultății de Științe a Universității Eberhard Karls din Tübingen privind posibilitatea unei cooperări în vederea depunerii unui proiect comun
pe tema metodelor inovative de îmbătrânire activă și sănătoasă.

În perioada 7-9 iulie localitatea Bodoc a fost gazda celei de-a XIV ediții a Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai. Manifestarea a fost organizată în
parteneriat cu Consiliul Județean Covasna, Federația Ecvestră Română și bineînțeles gazda evenimentului, Primăria Comunei Bodoc. În localitatea Olteni a fost
amenajată o pistă ecvestră profesională de competiție. În țara noastră există doar trei terenuri de competiție, cel din Olteni fiind de nivel internațional. Alegerea
acesteia pentru desfășurarea unui concurs de talie internațională reprezintă o garanție a calității acestei investiții, Federația Ecvestră Română urmărind respectarea
standardelor impuse pentru acest nivel. Terenul a fost proiectat de domnul Fintha Gabor din Ungaria, domnia sa fiind unul dintre cei mai renumiți constructori de
terenuri pentru concursurile de atelaje din lume. Proiectul va avea pe viitor un important rol în dezvoltarea turismului din zonă și nu numai. În calitate de
coorganizatori am susținut această manifestare. Între cele două entități administrative și Federația Ecvestră Română a fost semnat un Acord de Asociere în vederea
implementării activităților aferente desfășurării campionatului. În concurs au fost înscriși 63 de cai. Au participat 18 atelaje cu doi cai și un atelaj de patru cai din
Ungaria.

În perioada 6-8 aprilie s-a desfășurat a XXVIII ediție a Zilelor Körösi Csoma Sándor. Manifestarea este dedicată ortientalistului născut la Chiuruș, o somitate
ce a deschis canalul de comunicare dintre Europa și Orient. Drept recunoștință, de-a lungul timpului, la celelalte ediții am fost onorați de prezența reprezentanților
Ambasadelor Indiei, Chinei, Ungariei și Libanului la București. La ediția din acest an am primit confirmarea prezenței reprezentantului Biroului de la Uniunea
Europeană a Dalai Lama al XIV-lea din Bruxeles și a Consulatului Maghiar din Miercurea Ciuc. La debutul manifestării la acțiunile din 6 aprilie a fost prezenți și
ambasadorul Ungariei la București. În cadrul unei vizite înteprinse în Transilvania, vicepreşedintele Parlamentului Ungariei, însoțit de șeful de cabinet, a avut o
rundă de întrevederi cu conducerea administrativă a judeţului, a municipiului Tîrgu Secuiesc, ld. Sógor Csaba europarlamentar, respectiv dl. deputat Fejér László
Ödön.
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În cadrul unei vizite înteprinse în Transilvania, vicepreşedintele Parlamentului Ungariei, însoțit de șeful de cabinet, a avut o rundă de întrevederi cu conducerea
administrativă a judeţului, a municipiului Tîrgu Secuiesc și cu un deputat. Conform înţelegerii prealabile, data stabilită de comun acord, a fost 24 aprilie.
O delegaţie din judeţul Jász Nagykun- Szolnok, Spitalul Județean Hetény Géza Ungaria, s-a aflta în perioada 18-19 mai într-o vizită premergătoare
demarării screening-ului medical. Scopul acestei vizite a fost de a vizita locațiile din Micfalău și Bixad unde vor fi efectuate vizitele medicale. În acest an
acţiunea de evaluare a sănătăţii populaţiei din aceste localități și satele aparținătoare, se va face de către medici specialişti în diverse specialităţi, în perioada 11-18
iulie. Utilitatea acestei acţiuni nu poate fi evaluată, impactul asupra populaţiei informate despre această acţiune este deja pozitiv, pentru mulţi din zona rurală o
investigare medicală de asemnenea nivel, din păcate, rămâne doar un deziderat. Evaluarea preventivă poate fi trecerea liniei dintre sănătate şi boală, cu cele mai
mici costuri şi cu şanse crescute de vindecare. Acțiunea nu se dorește a concura cu sistemul național de asistență medicală ci vine în completare, știut fiind că
prevenția nu poate fi de prisos, orice investigație care poate depista o posibilă afecțiune nu poate fi decât binevenită. Acţiunea se înscrie în buna practică de
colaborare existentă între cele două structuri administrative, la acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul maghiar a răspuns cu promtitudine, participând şi
implicându-se activ la reuşita acestora. În protocolul de colaborare semnat între cele două entități administrative se regăsește și un capitol ce face referire la
sănătate.

În perioada 27 aprilie – 1 mai, Consiliul Judeţean Covasna a organizat împreună cu partenerii din străinătate şi invitați din judeţele Hunedoara și Sibiu un
spaţiu expoziţional denumit generic CURTEA CU RUINE destinații, arome și călătorii. Locația este un spațiu aflat în proprietatea consiliului județean la adresa
str. Kós Károly nr. 4 din 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, Zala, Veszprém, Szabolcs Szatmár-Bereg, Csongrád, Heves,
Jász-Nagykun Szolnok din Ungaria vor organiza un stand unde vor fi prezentate împreună cu materialele de prezentare a ofertelor turistice, produse tradiţionale,
meșteșugărești, gastronomice, ceramică, produse din materiale naturale și alte produse considerate de gazde că pot fi cărți de identitate pentru zonele pe care
aceștia le reprezintă. Tangent cu programul expoziției, au fost organizate întâlniri şi vizite în judeţ în localităţile care au stabilite relaţii de diferite facturi cu
partenerii maghiari 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.
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În perioada 7–9 mai vicepreședintele Autoguvernării Județului Csongrád din Ungaria, d-na Magyar Anna s-a aflat în județul nostru, într-o delegație
oficială în calitate și de vicepreședinte al Grupului Popular European (Creștin Democrat) din cadrul Cosiliului Europei, respectiv raportor pentru limbile
regionale și minoritare în UE din cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE). În cadrul vizitei doamna vicepreședinte a avut câte o
rundă de discuții cu reprezentanții administrației județene, locale, cu prefectul județului și a participat la un forum cu reprezentanții organizațiilor civile din județ.
Relația cu județul Csongrád este una funcțională, cu programe comune viabile iar vizita de acum a fost prima, oficială, în calitate de raportor.

În perioada 12-15 iunie o delegație din județul Heves, Inspectoratul de Învățământ din Eger, Centrul Pedagogic de Învățământ s-a aflat în județul nostru.
Scopul vizitei l-a constituit semnarea protocolului de colaborare între instituția maghiară și cea omoloagă din județul nostru. De asemenea au mai fi organizate
întâlniri de lucru trilaterale și cu conducerea consiliului județean. Dincolo de interesul comun purtat de cele două instituții de educație școlarizării, reducerea
abandonului școlar, obținerea de rezultate cât mai bune la învățământ, intenția este și de a lansa și susține o relație profesională cu maghiarii din afara granițelor
naționale. Există diferențe în modul de abordare a actului educațional dar, cu siguranță scopul final este comun și anume formarea de noi generații apte să se plieze
într-o socieate aflată într-o continuă transformare. Consiliul judeţean, prin intermediul conducerii instituției și-a arătat deschiderea spre o colaborare de calitate cu
un partener care nu întâmplător este din județul înpreună cu care avem o relație funcțională pe multiple paliere.
În buna practică de colaborare, se înscrie şi invitaţia adresată partenerilor din Ungaria în vederea participării la acţiunea GALOP SECUIESC programată să
se desfășoare în perioada 14 - 16 iulie. La invitația adresată de conducerea instituției, directorul cabinetului președintelui Parlamentului Ungariei a răspuns pozitiv.
Conex cu manifestarea desfășurată pe dealul Pivnița Uriașului, au mai avut loc întâlniri cu conducerea administrației județene la care au luat parte președintele și
vicepreședintele Consiliului Județean Covasna, președinții Consiliuliilor Județene Harghita și Mureș.
Prezența distinsului oaspete a fost oportună pentru stabilirea de noi coordonate în colaborarea dintre Parlamentul Ungariei și administrația județeană din cele
trei județe. Suportul oferit de-a lungul timpului dovedește o dată în plus existența unui parteneriat real, bine definit din care părțile au avut de câștigat.

Consiliul Județean Covasna împreună cu Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, Asociația Pentru Cultura Vânătorească din Ungaria și Asociația
VADON au organizat în perioada 16-17 iunie manifestarea Întâlnirea Vânătorilor din Ținutul Secuiesc, ajunsă la cea de a VII-a ediție. În cadrul parteneriatului
conducerea consiliului județean a fost de acord ca instituției noastre să îi revină asigurarea cheltuielilor de protocol pentru membrii delegațiilor din străinătate.
Comisarul cu rang de ministru al Expoziției Mondiale de Vânătoare, ediția din anul 2021, profesori ai Universității Maghiare de Vest, președintele și membrii
ai Asociației pentru Cultură Vânătorească din Ungaria.

În perioada 12 – 13 august a fost organizată manifestarea consacrată comemorării luptelor purtate în zona Oiuzului în ce-a de-a doua conflagrație mondială.
Manifestarea se înscrie în cadrul programului național cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. Pe parcursul anului 2018 pe teritoriul României vor fi
numeroase acțiuni dedicate aniversării centenarului. Intenția oficialităților este de a fi al doilea mare proiect național, după proiectul de aderare la UE.
Localitatea Brețcu a fost gazda unor întâlniri între istorici, domniile lor prezentând prin intermediul dizertațiilor, realitatea istorică a acelor vremuri, mărturii,
scrisori, amintiri ale celor ce au luat parte la sângeroasele confruntări de pe frontul Mărășești – Oituz. Organizatori au fost Consulatul Maghiar din Miercurea Ciuc
și Consiliul Local Brețcu. Din partea Minsterului Maghiar de Externe, Dezvoltarea politicilor transfrontaliere a fost prezent delegatul ministrului. Preşedintele
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consiliului județean a susținut o prelegere în cadrul întâlnirii.
La invitaţia domnului preşedinte, un grup de consilieri parlamentari din regiunea Tirolul de Sud s-a aflat în județul nostru în data de 14 octombrie. Programul
vizitei a cuprins întâlniri cu conducerea administrativă județeană și locală, senatori și deputați covăsneni. Tema abordată în cadrul discuțiilor a fost legată de
autonomia administrativă a regiunii, motor al unei dezvoltări regionale. Exemplul de bună practică este și poate fi un model pentru viitorul regiunii noastre.

În perioada 18 - 20 octombrie Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului împreună cu Consiliul Județean Covasna a organizat sub
genericul 20 de ani Despre Noi –Pentru Ei o conferință având ca temă de dezbatere protecția copilului. Au fost invitați și au confirmat prezența specialiști de
resort din Ungaria, Ministerul pentru Resurse Umane - Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Autoritatea Tutelară.

În perioada 29 septembrie–1 octombrie Consiliul Județean Covasna a organizat prima ediție a Kürtöskalács-ul- Festivalul Deliciilor Dulci. Manifestarea se
înscrie în seria de evenimente subscrise anului promovării turismului în județul Covasna. Pregătirea kürtöskalács-ului face parte din tradiția familiei, este momentul
care anunță o sărbătoare, un eveniment important ce reunește membrii familiei, prietenii, vecinii și bineînțeles întâmpină și îmbie oaspeții. Cu siguranță acest ritual,
aroma și gustul poate reprezenta o atracție turistică inedită pentru vizitatorii de oriunde. A doua zi a festivalului a fost consacrată unei alte specialități de cofetărie
căreia puțini îi pot rezista: clătita. Pentru o rețetă desăvârșită nu poate fi exclusă apa minerală, un alt punct de atracție al județului pe care natura ni l-a dăruit cu
generozitate. Pentru cunoscătorii perfecționiști, apa minerală poate face diferența, astfel organizatorii s-au gândit să lanseze concursul cea mai bună apă minerală
pentru clătite și clătita cu cea mai bună apă minerală. Juriul a fost coordonat de secretarul Comisiei Sport, Turism și Hotelărie și secretar de stat adjunct în cadrul
Ministerului Agriculturii, secretariatul pentru dezvoltarea Agriculturii și Hungarikum.

În perioada 27 – 29 octombrie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a XV–ea ediție a Festivalului Cârnaților și al Verzei. Manifestarea este încă un
mod cu impact maxim la public, de a promova turismul în județul nostru. Tradițiile culinare din zona noastre sunt unice și atrag numeroși vizitatori, ori de câte ori
se pregătesc bucate după rețete vechi.
Pregătitul cârnaților face parte din tradiția familiilor maghiare, fiind acel moment ce adună generații în vatra satului și premerg într-un fel pregătirilor pentru
sărbătorile de iarnă. Această tradiție este transformată într-un alt motiv de bucurie, de a fi împreună cu familia prieteni, cunoștințe sau vecini. În piața centrală a
orașului un număr de 70 de echipe și-au propus ca împreună și fiecare în felul său să prepare cârnați, iar a doua zi, duminică, cârnaților li s-a alăturat o altă vedetă
culinară, o parteneră de bun gust varza. La această sărbătoare culinară a aromelor au fost invitați și partenerii din străinătate. Delegaţii din partea
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Autoguvernărilor Judeţelor Békés, Veszprém și Heves dinUngaria au organizat standuri cu produse tradiţionale şi au participat cu echipe la concurs. Tangent
cu programul festivalului, au mai fost organizate întâlniri şi vizite în judeţ cu preponderenţă în localităţile care au stabilite relaţii de diferite facturi cu parteneri din
Ungaria.

PLECĂRI
De patru ani consecutiv Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Harghita și Centrul de Cultură al Județului Covasna organizează Bienala de Grafică
din Ținutul Secuiesc.
Obiectivul Bienalei de Grafică din Ţinutul Secuiesc este să alăture spiritul local alături de cel universal iar prin aceasta să caute, și să determine locul
tendinţelor artistice care se nasc în regiune, dar şi în alte părţi ale lumii, în cadrul trendurilor globale, atât în privinţa graficii tradiţionale, cât şi a graficii digitale.
Astfel se doreşte realizarea acesteia prin respectarea maximală a libertăţii fără stereotipuri a artiştilor în alegerea mijloacelor, tehnicilor şi a suportului pentru
limbajul vizual. Consiliul Judeţean Covasna a asigurat transportul materialelor de expoziție a artistei Szőke Erika - câştigătoarea marelui premiu al bienalei din
2014 - la Budapesta. Laureată a premiului principal al ediției din 2014 a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc, Szőke Erika – este absolventă a Facultății de
Arte Plastice și Pedagogia Artei de la Universitatea Filosofică Constantin din Nitra/Slovacia, şi a avut vernisajul expoziției în Sf. Gheorghe la Galeriile Magma, în
perioada 12-30 noiembrie 2016.

Consiliul Județean Covasna a primit invitația de a participa la primul festival de artă şi cultură transilvăneană din Marea Britanie, intitulat Góbé Fest, la care
sunt invitaţi să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un complex material expoziţional. Acest festival de artă şi cultură a inclus un târg al
meșteșugarilor, lansări de carte, proiecţii de film, concerte de muzică, programe de prezentare a zonei noastre din punct de vedere turistic respectiv degustare de
produse tradiționale.
Invitaţia a fost lansată de către Beat Bazaar Projects şi MAOSZ (Uniunea Maghiarilor din Anglia), iar festivalul s-a desfăşurat în centrul oraşului
Manchester, în piaţa Albert Square, în perioada 13-14 mai 2017.Consiliul Județean Covasna a primit invitația de a participa la primul festival de artă şi cultură
transilvăneană din Marea Britanie, intitulat Góbé Fest, la care sunt invitaţi să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un complex material expoziţional.
Acest festival de artă şi cultură va include un târg al meșteșugarilor, lansări de carte, proiecţii de film, concerte de muzică, programe de prezentare a zonei noastre
din punct de vedere turistic respectiv degustarea produselor tradiționale. Invitaţia a fost lansată de către Beat Bazaar Projects şi MAOSZ (Uniunea Maghiarilor din
Anglia), iar festivalul se va desfăşura în centrul oraşului Manchester, în piaţa Albert Square, în perioada 13-14 mai 2017. În data de 12 februarie s-a organizat o
şedinţă consultativă legată de detaliile de organizare a festivalului, şedinţă la care au fost invitaţi să participe toţi organizatorii festivalului, printre care şi Consiliul
Judeţean Covasna. La această întâlnire a fost delegat să participe vicepreşedintele II împreună cu șefa de Cabinet.
Preşedintele Consiliul Județean Covasna a primit invitația Autoguvernării Județului Veszprém – județ înfrățit cu județul Covasna – de a participa în data de 18
februarie 2017 la balul festiv al judeţului, un eveniment caritativ organizat de către Autoguvernarea Judeţului Veszprém şi trustul de media Pannon şi ziarul local
Napló. Acest bal a fost organizat sub patronajul dl. Kövér László, preşedintele Parlamentului Ungar şi a fost un bal de caritate. Sumele provenite din vânzarea
biletelor de tombolă au fost
donate reconstruirii şcolii de la Comandău. Școala generală Horn Dávid din Comandău – construită din lemn – a fost arsă în
proporţie de 25% de flăcări în urma unui incendiu izbucnit în data de 9 ianuarie . După acest incident nefericit a luat amploare o întreagă mişcare de solidaritate din
partea judeţelor înfrăţite. La rândul său şi Autoguvernarea Judeţului Zala a oferit suma de 500.000 HUF pentru reconstruirea şcolii Horn Dávid din Comandău.
Preşedintele Consiliul Județean Covasna l-a delegat pe managerul județului să participe la balul festiv de la Veszprém, precum şi la întâlnirea cu conducerea
Autoguvernării Judeţului Zala organizată în 17 februarie în cadrul cărora vor fi purtate discuții despre programele de colaborare din anul 2017.
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Consiliul Judeţean Covasna a primit din partea instituției subordonate, Școala populară de arte și meserii, solicitarea de a asigura transportul elevilor la
concursul ”Schnitta Samuel”, organizat în perioada 15-19 martie, la Veszprém. La acest concurs gastronomic a participat un grup de elevi, format din 5 copii și
trei însoțitori.
Plenara de Primăvară a Comisiilor Adunării Regiunilor Europene a avut loc la Londra (Marea Britanie) în perioada 21-23 martie 2017. Adunarea
Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene şi internaționale cu privire la problemele
esențiale de competență regională în cadrul căreia Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru, dorește o implicare tot mai activă. Cu ocazia acestei ediții a
Pleanarelor ARE au fos organizate alegeri, în cadrul cărora dl. KLARIK Attila, consilier județean, președinte al Comisiei pentru relații externe, relații cu
instituții europene și programe transnaționale a fost ales pe postul de președintele comisiei pentru Egalitate de Șanse al Comisiei 3 al ARE - Cultură, educație și
tineret.

Spitalul Budai Irgalmasrendi din Budapesta a invitat conducerea Spitalului Județean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf să participe la un schimb de experiență
între cele două unități spitalicești. Din delegație a făcut parte și vicepreședintele Henning László János. Vizita s-a desfășurat în perioada 19-21 martie, urmărind
consolidarea și extinderea relațiilor deja existente.
La invitația Secretariatului de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta, domnul președinte a participat în perioada 31 martie - 1 aprilie la o serie de
dezbateri privind extinderea cooperării, lansarea de programe comune respectiv de evaluare a programelor desfășurate în anul 2016. Totodată a mai avut întâlniri și
discuții cu viceprim-ministrul Ungariei și cu secretarul de stat pentru comunităţile ungare din afara ţării.
Ca urmare a invitației primite din partea vicepreședintelui Autoguvernării Județului Csongrád, vicepreședintele Consiliului Judeţean Covasna, dl. Grüman
Róbert, a participat la o vizită de studiu având ca temă întărirea cooperării internaționale. Aceasta a fost organizată de comisia de specialitate CIVEX a Comitetului
Regiunilor. Evenimentul s-a desfășurat la Szeged, în data de 20 aprilie.

Consiliul Județean Covasna a primit invitația de a participa la primul festival de artă şi cultură transilvăneană din Marea Britanie, intitulat Góbé Fest, la care
sunt invitaţi să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un complex material expoziţional. Acest festival de artă şi cultură a inclus un târg al
meșteșugarilor, lansări de carte, proiecţii de film, concerte de muzică, programe de prezentare a zonei noastre din punct de vedere turistic respectiv degustare de
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produse tradiționale.
Invitaţia a fost lansată de către Beat Bazaar Projects şi MAOSZ (Uniunea Maghiarilor din Anglia), iar festivalul s-a desfăşurat în centrul oraşului
Manchester, în piaţa Albert Square, în perioada 13-14 mai 2017. Manifestarea a debutat în data de 12 mai cu programul artistic prezentat de Ansamblul de
Dansuri Trei Scaune, susţinând în premieră în Manchester spectacolul intitulat Lăutarii. Înaintea acestui program dl. vicepreşedinte Grüman Róbert a susţinut
discursul de deschidere. Acesta a fost însoțit de un consilier din cadrul Cabinetul Preşedintelui și un consilier din cadrul Compartimentului de Relaţii Externe.

Asociația Domokos din Budapesta, sub patronajul ministrului economiei naționale, a organizat cea de- a III-a ediție al Festivalului Secuilor, care a avut loc în
perioada 12-14 mai 2017, în Parcul Millenáris din Budapesta. La acest eveniment au fost
invitați să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un
material complex expoziţional. Printre programele festivalului s-a numărat târgul de meșteșuguri, lansări de carte, programe culturale, programe de prezentare a
potențialului turistic al zonei noastre și nu în ultimul rând degustarea unor produse culinare tradiționale.
Anul acesta judeţul Covasna a fost prezent cu un amplu program artistic, cultural și de promovare turistică, organizat și coordonat de către Centrul de Cultură
al Județului Covasna, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Județul Covasna, Asociația Aquasic, respectiv Asociația Vadon. Consiliului Judeţean Covasna a
fost reprezentat de preşedinte și de șefa de Cabinet.

Dl. vicepreședintele Henning László János, a fost invitat de conducerea Autoguvernării Județului Csongrád de a participa la o vizită de lucru având ca temă,
întărirea relațiilor instituționale de peste hotare. In cadrul programului ce s-a derulat în perioada 25-26 mai, au fost vizitate instituții din județul Csongrád și din
Budapesta.
În perioada 31mai -2 iunie a avut loc ediția 2017 a Adunării Generale a ARE în Sankt Polten, Lower Austria. În cadrul Adunării Generale, 170 de regiuni
membre ARE au ales un nou Comitet Executiv și au adoptat decizii privind privind viitorul organizației. Totodată Reuniunea de Vară a Biroului a abordat subiectul
fierbinte al viitorului politicii de coeziune post-2020, urmare a activității Grupului Operativ, definind liniile directoare și poziția regiunilor europene. În ziua
următoare a fost susținută o conferință tematică urmată de o vizită de studiu cu tema Cercetare, Inovație și Tineret.
La acest eveniment județul Covasna a fost reprezentat de dl. vicepreședinte Grüman Róbert și de președintele Comisiei pentru relații externe, relații cu
instituții europene și programe transnaționale din cadrul CJCV, dl. consilier Klárik Attila.
Secretarul judeţului a primit invitaţia Uniunii Maghiare pentru Protecția Copilului și Tineret (MAGYISZ) cu sediul în orașul Kaposvár, de a participa la cea
de a XI-a Conferința Internațională a Asistenților Maternali Profesioniști. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 27 iunie - 02 iulie , la Siófok, Ungaria,
unde domnul secretar a participat și în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului din județul Covasna, susținând o prelegere despre munca și
activitatea comisiei județene.

17

Președintele Consiliului Județean Covasna, a primit invitația Fundației Dunaszekcsőért Alapítvány de a trimite un grup de elevi la Tabăra Internaţională
Lugio, organizată în localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya, în perioada 17-23 iulie.
Acest program se încadrează în planul de cooperare dintre judeţele Covasna şi Baranya. Copiii covăsneni au fost participanţi permanenţi în ultimii 10 ani în
această tabără și în fiecare an, după merite, sunt selectaţi elevi ai şcolilor din localitățile judeţului nostru. Judeţul Covasna a fost reprezentat anul acesta de un grup
de 16 elevi, premianții concursului de cultură și istorie locală Barangoló, doi profesori însoțitori și de un consilier din cadrul Biroului de învățământ, cultură,
sănătate și relații cu ONG-uri.

Judeţul Heves a organizat în perioada 28 iunie - 01 iulie un schimb de experiență destinat elevilor, intitulat Natura care ne înconjoară. Selecția elevilor
participanți la acest eveniment s-a făcut pe baza unui concurs de cultură generală organizat de Biroul Europe Direct, la care s-au înscris aproximativ șaptezeci de
elevi. Câștigătorii concursului au fost elevi ai Școlii Generale Jancsó Benedek din Ghelința și ai Liceului Gaál Mózes din Baraolt. Acțiunea a fost cuprinsă în
programul cadru pentru relații externe al Consiliului Judeţean Covasna pentru 2017. Delegaţia a fost compusă din 10 elevi, 2 profesori însoțitori și un inspector de
specialitate din cadrul Biroului de învățământ, cultură, sănătate și relații cu ONG-uri.

În perioada 20-22 iunie s-a organizat la Albena (BLG) Întâlnirea Regională a Rețelelor de Informare Europe Direct din România și Bulgaria. La această
întîlnire s-a discutat despre drepturile și rezultatele obținute în ultimii 10 ani, petrecuți cu statut de state membre în UE. În cadrul atelierelor de lucru copyright în
UE, au fost propuse spre dezbatere problemele economice și politice prin care au trecut cele două state.
La acest eveniment a participat șeful biroului Centrului de Informare Europe Direct Sfîntu Gheorghe.
În urma invitației primite din partea organizatorilor, dl. vicepreședinte Grüman Róbert și președintele Comisiei tineret, ONG-uri și sport, dl. Oltean Csongor au
participat la Școala de vară desfășurată în localitatea Martos, Slovacia, în perioada 7-8 iulie. Mesajul evenimentul a fost: accentuarea rolului și importanței
tinerilor, aprecierea talentului și valorificarea acestora în și pentru societate. Delegații covăsneni au fost invitați să împărtășească celorlalți participanți, experiențele
legate de fondul de tineret inițiat de Consiliul Judeţean Covasna precum și posibilitățile de formare și pregătire, oferite de instituțiile subordonate ale acestuia.
Programul de participare al elevilor covăsneni la Tabăra Internaţională Limes, organizată în perioada 17-23 iulie, în localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya
din Ungaria, respectiv al elevilor din județul Baranya la Tabăra de vară din Setétpatak/Bățanii Mici, jud. Covasna, a fost prevăzută în programul de cooperare
dintre judeţele Covasna şi Baranya.
La acest program – care se derulează de 10 ani - participă permanent grupuri de elevi selecționați din diferite localități din cele două județe.
Anul acesta, judeţul Covasna a fost reprezentat de un grup de 16 elevi și doi însoțitori din Sfântu Gheorghe iar pe baza reciprocității am fost gazdele unui grup
de 16 elevi din judeţul Baranya la Tabăra de teatru și de teatru de păpuși „Paprika Jancsi”, organizată în perioada 21-26 august la Setétpatak/Bățanii Mici.

Grupul artistic Lakóca, alcătuit din nouă artiști plastici covăsneni a organizat o expoziție la Budapesta în luna mai, urmată de o alta la Balatonalmádi în
perioada 3 iunie - 3 iulie. Proiectul a fost realizat datorită efortului comun al conducerii județelelor Veszprém și Covasna, fiind prins în programul cadru pentru
relații externe 2017.
La vernisajului expoziției din Budapesta a participat și domnul președinte, iar la Balatonalmádi au fost prezenți trei artiști plastici covâsneni dintre expozanți.
Consiliul Județean Covasna a sprijinit transportul materialelor de expoziție.
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În buna practică a cooperării dintre județele Bács-Kiskun (HU) și Covasna în perioada 4-8 septembrie s-a organizat în județul nostru un program screening de
sănătate. Directorul și medicul principal al Spitalului Județean din Kecskemét l-a invitat pe președintele consiliului județean la întâlnirea finală, în vederea
pregătirii ultimelor detalii pentru buna desfășurare a screeningului. Întâlnirea a avut loc în data de 28 august, la Kecskemét. Această întâlnire a fost urmată de o
serie de dezbateri privind posibilitățile de cooperare, programe comune, organizate de Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta, în perioada
29-30 august.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul ,,Beyond EDP” –”Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin
managementul procesului de descoperire antreprenorială -EDP”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene - Interreg
Europe. Proiectul este coordonat de Regiunea Centre Val de Loire din Franța si este implementat de un consorțiu format din 10 organizații partenere provenind din
8 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului Beyond EDP este ADR Centru.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) prin managementul procesului de descoperire antreprenorială
(EDP) și adaptarea mai bună a politicilor publice de cercetare și inovare la nevoile economiilor locale. Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare, partenerii
proiectului vor identifica, împărtășii și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor de promovare și susținere a domeniului specializării
inteligente prin intermediul grupului de lucru format de nivel regional alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune.
Consiliului județean l-a desemnat ca membru supleant în grupul de lucru regional în cadrul proiectului Beyond EDP,pe șeful Biroului învățământ, cultură,
sănătate, relații cu. Totodată s-a semnat un Acord de colaborare între ADR “ Centru” și Consiliul Județean Covasna privind colaborarea pe bază de parteneriat
pentru implementarea proiectului Beyond EDP.
În această ordine de idei - sub egida proiectului mai sus amintit - consiliul județean a primit invitația de a participa la întâlnirea internațională din Lodz,
Polonia, organizată de către Regiunea Lodzkie, în perioada 12-14 septembrie.
La acest eveniment consiliul județean l-a delegat să participe, pe șeful Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu ONG, dl. Tóth Szabolcs Barnabás.

În cadrul parteneriatului existent între județul Covasna și județul Heves din Ungaria anual avem posibilitatea de a promova valorile și tradițiile noastre în
cadrul evenimentului intitulat Weekendul recoltei de struguri – Eger 2017 desfășurat în perioada 8-9 septembrie. Participarea noastră la eveniment a inclus
prezentarea zonei noastre din punct de vedere turistic, cultural și gastronomic prin degustarea produselor tradiționale, expunerea de produse manufacturate la târgul
meșteșugarilor și prin muzica trupei de muzică folc Égvilág, care a susținut un concert. Delegația județului Covasna compusă din 19 de persoane (CJCV, Aquasic,
Asociația pntru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, Centrul de Cultură al Județului Covasna, artiști și meșteșugari) a fost condusă de un consilier din
cadrul compartimentului Relaţii externe, responsabil cu organizarea acestui program.
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În perioada 14-18 septembrie s-a desfășurat în județul Zala din Ungaria prima parte a proiectului KulTúra a Végeken – tájak, ízek, székelyek, finanțat de
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Proiectul vizează promovarea tradițiilor și valorilor din cele două județe, prin workshop-uri, târgul meșteșugarilor, programe
culturale, și nu în ultimul rând prin degustarea de produse tradiționale.
La acest eveniment județul Covasna a fost reprezentat de o delegație formată din zece persoane, reprezentanți ai Centrului de Cultură al Județului Covasna, ai
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului și Aquasic. Consiliul Județan Covasna a fost reprezentat de vicepreşedintele Grüman Róbert (care a participat și la
Galopul Național din Budapesta și a fost prezent doar la ceremonia de deschidere a Festivalului de Toamnă din Lenti) și un consilier din cadrul biroului Relații
externe - responsabil proiect.

Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe organizează anual Galopiada Secuiască, cu scopul de a prezenta și promova
tradiţiile ecvestre secuieşti. Evenimentul este considerat semifinala regională, premergătoarea Galopului Naţional din Budapesta. Concurenţilor care s-au clasat pe
primele patru locuri, li s-a oferit posibilitatea să-şi demonstreze măiestria în călărit la Galopul Național din Ungaria, ce s-a desfăşurat în perioada 15-17
septembrie, la Budapesta. Anul acesta județul Covasna a fost reprezentat de 5 concurenți, reprezentând orașele Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, respectiv comunele
Micfalău, Lunga și Vâlcele. La acest eveniment din partea Consiliul Judeţean Covasna a fost delegat să participe dl. vicepreşedinte Grüman directoarea de cabinet
și dl. consilier județean Szőcs László.

De trei ani consecutiv Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Harghita și Centrul de Cultură al județului Covasna, respectiv cel din Harghita
organizează Bienala de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc.
Evenimentul se desfășoară sub patronajul profesional al Asociației Artiștilor Fotografi din România (AAFR) şi Federația Mondială a Artiștilor Fotografi
Maghiari (FMAFM).
Vernisajul Expoziției a avut loc pe data de 14 octombrie 2017, la Centrul de Artă din Transilvania din Sfântu Gheorghe. Gala Laureaţilor având loc în Sala
mare a Teatrului Tamási Áron.Consiliul Judeţean Covasna a asigurat transportul și colectarea materialelor de expoziție, pentru expoziția din Budapesta ce a avut
loc în perioada 22-24 septembrie.
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Consiliul Județean Covasna, prin vicepreședintele Grüman Róbert este membru în cadrul delegației române la Congresul Puterilor Locale și Regional
(CPLRE), organ consultativ pe lângă Consiliul Europei. Congresul are misiunea de promovare a democraţiei teritoriale, îmbunătăţirea guvernanţei locale şi
regionale şi întărirea autonomiei autorităţilor locale. Delegația României la CPLRE este formată din 10 membri și 10 supleanți, reprezentând județe, municipii,
orașe și comune. Județul Covasna este la al 5-lea mandat în acest forum, în cursul cărora - pe lângă participarea aleșilor la lucrările ședințelor plenare - s-au
organizat mai multe evenimente: în 2010 judeţul Covasna a fost prezent cu un stand expoziţional de promovare în cadrul sesiunii plenare a a CPLRE, în 2015
președintele a participat la cea de-a XXVIII-a Sesiune a Congresului. În cursul lunii mai 2017, printr-o adresă oficială trimisă secretarului general, Consiliul
Județean Covasna și-a manifestat intenția de a găzdui în perioada 29 mai - 1 iunie 2018 ședința Comitetului pentru guvernare, precum și conferința tematică
organizată în cadrul acestei sesiuni. La această solicitare am primit răspuns pozitiv.
Pentru a discuta detaliile organizatorice, precum și angajamentele legale și financiare legate de acest program, în perioada 17-20 octombrie dl. consilier
județean Klárik Attila (fost membru al delegației) împreună cu dl. vicepreședinte Grüman s-au deplasat la Strasbourg, pentru a lua parte la a XXXIII-a ediție a
Sesiunii plenare a Congresului.

În scopul întăririi relațiilor de înfrățire, Consiliul Local al comunei Kaszaper din județul înfrățit Békés, din Ungaria l-a invitat pe Administratorul public al
județului, să participe în perioada 20-22 octombrie la Festivalul şi târgul cârnatului, organizat la Békéscsaba, Ungaria.
Festivalul se mândreşte cu o tradiţie de peste 20 de ani, devenind deja o amplă manifestare gastronomică şi de promovare a turismului,cu impact asupra
turismului regional, subliniind o dată în plus importanţa turismului de evenimente. Parada Cârnaților este cel mai longeviv eveniment de promovare a gastronomiei
din regiunea noastră. Este un concurs care în toamna lui 2017 a ajuns la ediţia a XV-a şi care a fost lansat de Consiliul Judeţean Covasna, după modelul „ Csabai
Kolbászfesztivál” din Békéscsaba, Ungaria.
În perioada 19-22 octombrie a avut loc la Békéscsaba, Ungaria Festivalul şi târgul cârnatului. An de an - pe baza reciprocității – participăm la acest la
concurs și la programele culturale, gastronomice, organizate ca programe adiționale la acest festival.
Și în acest an am onorat invitația Autoguvernării Judeţului Békés de a participa cu o echipă la acest concurs gastronomic. Delegația consiliului județean a fost
alcătuită din angajați ai instituției.
În perioada 24-25 octombrie președintele consiliului județean a avut o întâlnire cu președintele Parlamentului Ungariei. Tot atunci domnia sa, a participat la o
dezbatere privind posibilitățile de cooperare, programe comune, organizată de Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta.
În perioada 10-14 noiembrie președintele consiliului județean a întreprins o vizită oficială în Budapesta. În cadrul acesteia a avut întâlniri și discuții la
primăria sectorului IV. despre posibilități și oportunități de cooperare.A fost invitat și a participat la Congresul partidului de guvernământ FIDESZ . În 13
noiembrie a avut programată o vizită oficială la Universitatea Națională de Servicii Publice.
Președintele consiliului județean, dl. Tamás Sándor, împreună cu dl. vicepreședinte Grüman au fost invitați la o conferință organizată în perioada 23-24
noiembrie în localitatea Jakabszállás din județul Bács-Kiskun. Scopul conferinței l-a constituit prezentarea bunelor practici aplicate în domeniul dezvoltării
turismului din județul Covasna.

În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie dl. vicepreședinte Henning László s-a deplasat la Budapesta, în cadrul vizite oficiale domnia sa a avut întâlniri și
discuții la Universitatea Semmelweis despre proiecte și programe educaționale. În data de 1 decembrie a fost programată o întâlnire de lucru la Ministerul
Economiei Naționale cu secretarul de stat responsabil resurse UE, având ca subiect programele economice de dezvoltare sustenabilă, la care a participat și dl.
senator Fejér László Ödön din județul Covasna.
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.

21

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 23/2018
Calendarul programelor de relații externe pe anul 2018
Programe organizate în județele înfrățite și partenere
Nr.
crt.

Program /Locaţie

Perioada

Participanți

Cheltuieli CJCV

Responsabil

1.

Personalități din județul Covasna – lansare de carte
Szabó Kati, Budapesta

24 ianuarie

1 pers.

Transport/ Reprezentare

Compartimentul relaţii externe

2.

Expoziție Turistică, Berlin

7-11 martie

1 pers.

Transport/ Reprezentare

3.

Festivalul Secuiesc, Budapesta/HU

11-13 mai

5 pers

Transport/ Reprezentare

4 iunie

5 pers

Transport/ Reprezentare

Compartimentul relaţii externe

6 zile, 25
iunie-01. iulie

30 pers

Transport

Compartimentul relaţii externe

iunie

10 pers

Transport/ Reprezentare

în cursul anului

2 pers

Transport/ Reprezentare

6 zile, iulie

10 pers

Transport

septembriedecembrie

2 pers/acțiune

Transport/ Reprezentare

septembrie

20 pers

Transport/ Reprezentare

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Întâlnirea localităților înfrățite cu ocazia aniversării
a 25 de ani de cooperare între jud. Veszprém (H) și
Covasna (RO)
Tabără pentru copii din sistemul de protecţie socială
– Csopak, Veszprém megye/HU
Concurs de cultură generală pentru elevi din clasele
V-VIII al judeţelor înfrăţite (Covasna-Heves) –
Eger/HU
Expoziția de pictură Vinczeffy-Vargha, Eger/HU
Tabără de tematică romană LUGIO – judeţul
Baranya/HU
Expoziție itinerantă de arte plastice PANTHEON al
Muzeului Național Secuiesc – Budapesta,
Veszprém,
Heves /HU

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

Compartimentul relaţii
externe/Biblioteca Județeană Bod
Péter
Compartimentul relaţii externe
Şcoala participantă/ONG/
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe/
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna
Compartimentul relaţii externe/
Ansamblul de dans Háromszék/
Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna
Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe/
Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Turismului în Judeţul Covasna

10.

Comorile Ținutului Secuiesc, Eger/HU

11.

Aniversarea înfrățirii a 25 de ani de cooperare între
județele Veszprém și Covasna – expoziții,
spectacole, schimburi de experiențe

în cursul anului

40 pers

Transport/ Reprezentare

12.

Schimb de experienţă pentru angajaţii CJCv

în cursul anului

8 pers

Transport/ Reprezentare

13.

Participare la evenimente organizate în județele
înfrățite+program cultural

4 deplasări

2 pers

Transport/ Reprezentare

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

Responsabil

4 sesiuni

2 pers

Transport/ Reprezentare

Compartimentul relaţii externe

2 sesiuni

2 pers

Transport/ Reprezentare

3 deplasări

2 pers

Transport/ Reprezentare

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

Instituții europene şi de reprezentare
Nr.
Program
crt.
Adunarea Regiunilor Europene (AER) - conferinţe,
1.
seminarii
2.
CPLR, Strassburg
3.

Promovarea judeţului Covasna

Programe organizate în judeţul Covasna
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Manifestare organizată cu ocazia zilei de
15 Martie
Concurs de cultură generală pentru elevi
din clasele V-VIII al judeţelor înfrăţite
(Covasna-Heves)
Schimb de experiență în domeniul
relațiilor externe
Schimb de experiență în domeniul
dezvoltării teritoriale

5.

Tabără pentru elevi din județele înfrățite

6.

8.
9.

Galop Secuiesc
Personalități din județul Covasna –
ateliere stințifice
Festivalul deliciilor dulci
Festivalul cârnaților și al verzei

10.

Întâlnirea experţilor din domeniul social

11.

Forum internațional al medicilor
covăsnene

12.

Întâlnirea comisiilor de valori culturale

13.

Ședință Comisiei de Guvernare al CPLR

7.
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Program

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

Responsabil

martie

6 pers/2 zile, demnitari

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

toamna

3 zile/10 elevi din judeţul
Heves

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii
externe/Biblioteca Județeană Bod
Péter

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

iulie

Județul Värmland/S, 5
pers/3 zile
Județul Heves/10 pers/2
zile
Judeţele Barany,
Veszprém și 10-10
pers/5 zile
10 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

în cursul anului

10 pers/2 zile

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe

7-9 septembrie
5-7 octombrie

8 pers/2 zile
8 pers/2 zile
Heves, Veszprém, Békés,
Baranya,
BAZ+ministerul de
resort/HU, 20 pers
Bács-Kiskun/HU,
20 pers

Cazare/ masă
Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe
Compartimentul relaţii externe

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii
externe/DGASPC

Cazare/ masă

Compartimentul Relaţii externe

primăvara

2 zile/10 pers

Cazare/ masă

Compartimentul relaţii externe/
Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna/

30,31 mai,
Bálványos

100 pers

Închiriere sală, sistem de
traducere+traducători,
bufet, prânz, pauză de
cafea, cadouri

Compartimentul relaţii externe

vara
În cursul anului
vara

mai, 2 zile

toamna

Nr.
crt.
14.

Program
Campionatul Național de Atelaje cu 2
cai (CJCV coorganizator)

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

Responsabil

Iulie, Bodoc

10 pers

Cazare/masă ptr. membrii
juriului

Compartimentul relaţii externe

Proiecte cu finanţare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Program
MATCH5-program de inovație socială, privind
îmbătrănirea activă și sănătoasă
Campanie de prevenție și consultări medicale cu ajutorul
specialiștilor voluntari (jud. Bács Kiskun /HU)
Relații cu succes - proiect de înfrățire BGA între județele
Zala/HU și Covasna
Crearea de valori în 25 de ani - proiect de înfrățire BGA
între județele Veszprém /HU și Covasna

Perioada

Participanţi

Cheltuieli CJCV

Responsabil

1 acțiune

2 pers

transport

Compartimentul relaţii externe

toamna

20 pers.

Compartimentul relaţii externe

în cursul anului

2x10 pers

Compartimentul relaţii externe

în cursul anului

50 pers

HOTĂRÂREA Nr. 24/2018
pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a
Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința ordinară din
data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru aprobarea
completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a
Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, având
în vedere: Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare; H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 13
alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară
„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul
Covasna”, precum și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 59/2009 privind asocierea judeţului Covasna
cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înființării
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Covasna”; ținând cont de
adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr.
247/11.12.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 12.762/11.12.2017; vâzând Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 54/2016 privind
delegarea exercitării calității de reprezentant al județului Covasna
în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară
„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul
Covasna”, fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea Contractului de asociere al
Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului
Actului adițional nr. 2 la Contractul de asociere al Asociației de
dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă completarea Actului constitutiv al Asociației
de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului
adițional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare
intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă completarea Statutului Asociației de
dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului
adițional nr. 2 la Statutul Asociației de dezvoltare
intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 3.
Art.4. Se acordă mandat special domnului Váncza TiborIstván, reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală
a Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în
favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama
județului Covasna Actul adiţional nr. 2 la Contractul de
asociere, Actul adițional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Actul
adiţional nr. 2 la Statutul Asociației de dezvoltare
intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în județul Covasna”, în forma prevăzută în anexele nr. 1-3.
Art.5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și
persoana arătată în art. 4.
Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 24/2018
PROIECT

ACT ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr.
___________,
luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. ________;

23

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Baraolt nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aita Mare nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Arcuș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bățani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Belin nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bixad nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodoc nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Boroșneu Mare nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brateș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brăduț nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brețcu nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Catalina nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cernat nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Chichiș nr. _________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Comandău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dalnic nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobârlău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Estelnic nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghelința nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghidfalău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Hăghig nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ilieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Lemnia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Malnaș nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Mereni nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Micfalău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Moacșa nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ojdula nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Poian nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Reci nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânzieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Turia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Mare nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vâlcele nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zagon nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala nr. _______;
în baza art. 13 alin. (1) și art. 17 alin (2) lit. j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna și
a art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
s-a procedat la emiterea prezentului
ACT ADIȚIONAL
prin care se completează Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, PRIN
INTRODUCEREA, în urma aprobării aderării, A UNUI NOU MEMBRU ȘI ANUME ORAȘUL BARAOLT, care va avea calitatea de asociat al Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Semnăturile membrilor Asociației:

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 24/2018
PROIECT
ACT ADIȚIONAL nr. 2
la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr.
______,
luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Baraolt nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aita Mare nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Arcuș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bățani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Belin nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bixad nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodoc nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Boroșneu Mare nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brateș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brăduț nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brețcu nr. ________;
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- Hotărârea Consiliului Local al comunei Catalina nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cernat nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Chichiș nr. _________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Comandău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dalnic nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobârlău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Estelnic nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghelința nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghidfalău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Hăghig nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ilieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Lemnia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Malnaș nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Mereni nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Micfalău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Moacșa nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ojdula nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Poian nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Reci nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânzieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Turia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Mare nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vâlcele nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zagon nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala nr. _______;
în baza art. 13 alin. (1) și art. 17 alin (2) lit. j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna, a
art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a procedat la emiterea prezentului
ACT ADIȚIONAL
prin care se completează Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna, PRIN
INTRODUCEREA, în urma aprobării aderării, A UNUI NOU MEMBRU ȘI ANUME ORAȘUL BARAOLT, care va avea calitatea de asociat al Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Semnăturile membrilor Asociației:

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 24/2018
PROIECT
ACT ADIȚIONAL nr. 2
la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr.
__________,
luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Covasna nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Baraolt nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aita Mare nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Arcuș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bățani nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Belin nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bixad nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodoc nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Boroșneu Mare nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brateș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brăduț nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brețcu nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Catalina nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cernat nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Chichiș nr. _________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Comandău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dalnic nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobârlău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Estelnic nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghelința nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghidfalău nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Hăghig nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ilieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Lemnia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Malnaș nr. ________;
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- Hotărârea Consiliului Local al comunei Mereni nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Micfalău nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Moacșa nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ojdula nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Poian nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Reci nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânzieni nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Turia nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr. ______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Mare nr. ________;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vâlcele nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zagon nr. _______;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala nr. _______;
în baza art. 13 alin. (1) și art. 17 alin (2) lit. j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna, a
art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a procedat la emiterea prezentului
ACT ADIȚIONAL
prin care se completează Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna PRIN INTRODUCEREA,
în urma aprobării aderării, A UNUI NOU MEMBRU ȘI ANUME ORAȘUL BARAOLT, care va avea calitatea de asociat al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Semnăturile membrilor Asociației:

PLANUL STRATEGIC ANUAL
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2018
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este un organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității și funcționează pe lângă
Consiliul Județean Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare,
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, și cu cele ale
Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 163/2016 a
Consiliului Județean Covasna, se întocmește Planul strategic anual care cuprinde principalele obiective ce vor fi îndeplinite de unitățile de poliție, precum și indicatorii de
performanță minimali pentru serviciul polițienesc.
Potrivit art. 36 din regulament, planul strategic anual va cuprinde următoarele capitole:
I - Obiectivele naționale prioritare, identificate în Programul de guvernare și în Planul de activități al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române;
II - Obiectivele și prioritățile de interes județean;
III - Indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;
IV - Bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.
CAPITOLUL I
Obiectivele naționale prioritare, identificate în Programul de guvernare și în Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române
Obiective din programul de guvernare 2017-2020 - Capitolul afaceri interne
- creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța
transporturilor, cu limitarea drastică a evenimentelor soldate cu pierderi de sănătate sau vieţi omeneşti, precum şi cu daune de ordin material, asupra statului şi proprietăţii
private;
- prevenirea evenimentelor nedorite și acordarea de sprijin cetățenilor la producerea de accidente de orice natura, crime, jafuri, incendii, calamități, pandemii, acte
antisociale, droguri, proxenetism și altele;
- asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul
achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale U.E.;
- reorganizarea superioară și modernizarea instituţiilor din cadrul MAI, preluând de la statele membre ale UE şi de la ţările aliate concepte specifice activităţii de interne
şi expertize aplicabile condiţiilor României și punerea în practică a formelor celor mai eficiente în pregătirea de specialitate a cadrelor şi alocarea de fonduri consistente în
dotarea tehnică, pentru garantarea în viitor a unui salt sensibil pozitiv al serviciului public oferit populaţiei;
- colaborarea mai strânsă a tuturor structurilor MAI cu autorităţile locale din teritoriu pentru a răspunde mai bine nevoii cetăţeanului de a fi protejat direct în raport cu
vulnerabilităţile de orice fel pe care le resimte;
- asigurarea unui climat adecvat de siguranță publică, protejarea cetățeanului și a instituțiilor statului cu ocazia desfășurării unor acțiuni cu public numeros care au loc în
spațiul public;
- continuarea eforturile de creștere a gradului de siguranță a cetățenilor și de protejare a intereselor comunității în fața amenințărilor la adresa ordinii publice.
Obiective și priorități identificate în Planul de activități al Poliției Române pentru menținerea ordinii publice și a siguranței cetățeanului pentru anul 2018

1. Asigurarea unui climat de siguranţă și protecție pentru cetățeni prin reducerea numărului de accidente rutiere:
- Organizarea si executarea de actiuni în sistem integrat în vederea reducerii riscului rutier, cu implicarea lucrătorilor de la posturile de poliţie comunale situate pe
drumurile naţionale şi europene pe raza cărora s-au produs frecvent evenimente rutiere (conform analizei de risc rutier);
- Organizarea şi executarea de acţiuni specifice pentru disciplinarea categoriilor vulnerabile de participanţi la traficul rutier – pietoni, biciclişti, căruţaşi;
- Continuarea acţiunilor cu aparatele radar pe întreaga reţea de drumuri în scopul combaterii vitezei excesive şi sancţionării cu fermitate a încălcării normelor de
circulatie pe drumurile publice;
- Continuarea acţiunile cu R.A.R. si I.S.C.T.R. pe linia stării tehnice a autovehiculelor si legalităţii transportului de mărfuri şi persoane;
- Analizarea cu operativitate a fiecărui eveniment rutier cu consecinte grave şi a situatiei operative în ansamblu, pe zone de responsabilitate şi intervale de timp
determinate, pentru iniţierea de măsuri corelate cu cauzele si condiţiile ce le-au determinat;
- Executarea de controale din partea ofițerilor responsabili de zone pentru identificarea vulnerabilităților care pot favoriza producerea accidentelor rutiere și
întocmirea de către aceștia de rapoarte cu propuneri de eficientizare a activităților desfășurate în zonă;
- Mediatizarea rezultatelor acţiunilor desfăşurate cu popularizarea cazurilor de încălcări grave ale normelor rutiere, a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi a
accidentelor rutiere cu victime, în scopul conştientizării populaţiei asupra efectelor negative ale nerespectării regulilor de circulaţie.
2. Asigurarea unui climat de siguranţă și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei şi patrimoniului;
- Înfiinţarea unei structuri de Poliţie Comunală în comuna Vâlcele, prin încadrarea cu funcţie de ofiţer şi dimensionarea corespunzătoare cu personal, pentru a spori
capacitatea poliţiei de asigurarare a unui climat de siguranţă și protecție pentru cetățeni şi de combatere a fenomenului infracţional în această comună şi satele aparţinătoare;
- Planificarea şi executarea de acţiuni în sistem integrat, punctual, în vederea stăpânirii fenomenului infracţional la nivelul judeţului, cu prioritate pe raza municipiilor
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Sf.Gheorghe şi Tg.Secuiesc, precum şi a comunelor din arondarea acestora ( Sînzieni, Catalina, Boroșneu Mare, Vâlcele și Ghidfalău ), unde se comit frecvent infracţiuni
contra persoanei şi patrimoniului;
- Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia manifestărilor publice care vor avea loc în spațiul public pentru asigurarea climatului necesar exercitării dreptului
la liberă exprimare şi asigurarea siguranței persoanelor pe timpul acestor manifestări;
- Asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive care vor avea loc la nivelul județului pentru asigurarea unui climat de
siguranță spectatorilor și prevenirea și combaterea violențelor pe timpul acestora;
- Planificarea şi executarea de acţiuni în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES JUDEȚEAN
Analizând obiectivele naționale identificate în planul de guvernare și în Planul de activități al Poliției Române pentru menținerea ordinii publice și a siguranței
cetățeanului, se stabilesc pentru anul 2018 următoarele obiective de interes județean, dintre care obiectivul fundamental la nivelul județului Covasna a fost și rămâne creșterea
gradului de siguranță publică a cetățeanului.
1. Combaterea criminalității:
a) promovarea siguranței în mediul intrafamiliar :
- informarea cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au atunci când sunt victime ale violenței intrafamiliale, prin furnizarea de date despre:
 Ce înseamnă violența în familie;
 Reacţia adecvată în faţa episoadelor de violență;
 Posibilitatea solicitării ordinului de protecţie după producerea agresiunii;
b) promovarea siguranței pe internet:
- diseminarea de recomandări către populație şi grupuri ţintă 1:
 de a nu transforma conturile de pe reţelele de socializare în surse de informaţii pentru infractori;
 de a le face inaccesibile pentru persoane necunoscute şi de a manifesta o atenţie sporită la datele şi fotografiile pe care le postează;
 de a evita prieteniile cu persoane pe care nu le cunosc în realitate şi de a nu dezvălui date personale celor pe care îi cunosc doar din mediul online;
 atunci când pleacă pentru o perioadă mai lungă de acasă, a nu face acest lucru public pe internet.
c) Promovarea siguranței circulației rutiere prin reducerea numărului de decese provocate de accidente rutiere:
Responsabilități ale administrației publice locale:
- campanii de conștientizare și educare a propriilor cetățeni participanți la trafic mai vulnerabili: copii, bicicliști, căruțași, consumatorii de băuturi alcoolice, etc.;
- măsuri pentru împiedicarea ieșirii de pe drumurile de câmp pe drumurile publice a atelajelor și utilajelor agricole cu roțile înnoroiate (de ex. pietruirea sau asfaltarea
la intrarea pe drumul de câmp pe o lungime de 100 m);
- măsuri de prevenire a accidentelor rutiere pe timpul nopții prin distribuirea către bicicliști și posesorii de atelaje de catadioptrii și veste reflectorizante.
Responsabilități ale Inspectoratului de Poliție Județean, administratorii de drumuri și școlile de șoferi:
- creșterea capacității de intervenție a Poliției rutiere pentru diminuarea numărului de victime;
- indicatoare și marcaje instalate în mod consecvent, amplasate în locații logice, care să fie ușor de înțeles și vizibile;
- vizibilitatea indicatoarelor și marcajelor să fie verificată periodic;
- amplasare de indicatoare rezonatoare pe acostament, pe axul drumului, care conform cercetărilor efectuate în diferite țări reduc considerabil numărul de accidente cu
victime;
- îmbunătățirea gradului de instruire și educație rutieră a participanților la trafic (cu ocazia instruirii și pregătirii dinaintea examinării în vederea obținerii permisului
de conducere și cu ocazia examenului propriu-zis) 2.
d) prevenirea furturilor din locuințe:
- acțiuni de informare a cetățenilor;
- distribuirea către cetățeni de materiale informative cu privire la îmbinarea judicioasă între barierele fizice şi cele psihice care poate genera o protecţie eficientă și
necesitatea achiziţionării unor sisteme de securitate care să corespundă standardelor de securitate, în scopul de a-și proteja locuința, proprietatea și bunurile.
Barierele fizice au rolul de a întârzia cât mai mult pătrunderea sau accesul la valori al infractorilor. Este necesar ca acest timp să fie suficient pentru ca cineva să sesizeze
ceea ce se întâmplă şi să anunţe Poliţia. De asemenea, întârzierea necesară pentru depăşirea acestor bariere îi determină pe cei în cauză să renunţe.
Barierele psihice au drept scop descurajarea infractorilor, sugerându-le ideea că acţiunile lor sunt în permanenţă supravegheate şi pot deveni probe în instanţă. Spre
deosebire de paza umană un sistem electronic de securitate nu doarme şi nu poate fi corupt sau depăşit cu mijloace uzuale.
- recomandări de a transmite și apropiaților materialele informative și a mesajelor de prevenție ale Poliției; I.P.J. Covasna planifică în acest sens o campanie de
prevenire a furturilor din locuințe, derulată prin structura de specialitate cu sprijinul A.T.O.P., care presupune realizarea unor materiale preventive de tipul pliantelor, în
limbile română și maghiară şi a unui clip video cu caracter preventiv, care va fi utilizat cu ocazia întâlnirilor cu grupurile țintă (pensionari, membrii ai asociațiilor de locatari,
locuitori din mediul rural).
- recomandarea de a da dovadă de spirit civic, de a sesiza de îndată organele de poliție cu privire la tentativa de furt.
e) prevenirea și combaterea înșelăciunilor:
- identificarea factorilor care favorizează existenţa acestui fenomen infracţional
- campania se adresează atât cetăţenilor din mediul urban cât şi celor din mediul rural, poliţişti de prevenire, proximitate şi ordine publică, urmând a interacţiona, în
mod direct, în special, cu persoanele vârstnice, fie în cadrul unor acţiuni stradale, fie la domiciliile acestora sau la adunările asociaţiilor de proprietari3;
- publicarea, pe orice canal de informare, a recomandărilor Poliției:
 de a nu oferi date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutorul de la capătul firului;
 de a nu da curs instrucţiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute, care pretind că au calităţi oficiale;
 de a anunţa Poliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a primi sprijin de specialitate;
 de a nu accepta, în nici un caz, o întâlnire directă cu persoana care a apelat, înainte de a discuta cu un poliţist.
2. Siguranța în proximitatea școlilor și în școli:
- identificarea categoriilor de minori aflați în situații de risc victimal sau delictual;
- informarea elevilor privind răspunderea contravențională și penală a minorilor, măsuri de protecție a acestora pentru a nu deveni victimă/infractor;
- cooperarea interstituțională instituție de învățământ – poliție, prin însușirea regulamentelor și procedurilor de intervenție;
- activități de prevenire a infracțiunilor, cu participarea: poliției, cadrelor didactice, părinților, elevilor și reprezentanților mass-media.
3. Îmbunătățirea cooperării interinstituționale (administrație publică locală și instituțiile abilitate cu menținerea climatului de ordine și liniște publică) și continuarea
activităților comune.
CAPITOLUL III
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna stabilește pentru anul 2018 indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, în realizarea obiectivelor
de interes județean propuse, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Obiective strategice
Combaterea criminalității:
a) promovarea siguranței pe internet:
- recomandări către populație.
b) promovarea siguranței circulației rutiere prin reducerea numărului de
decese provocate de accidente rutiere:
c) prevenirea furturilor din locuințe:
- acțiuni de informare a cetățenilor;
- distribuirea către cetățeni de materiale informative;
- recomandări către populație;

Comparativ cu
anul 2017
Realizare 100%
pentru acțiunile
noi.
Creștere cu 5%
pentru cele în
continuare

Indicatori de
performanță

Termen de realizare

Mobilizare, calitate,
performanță, eficiență

Permanent
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Nr.
crt.

2

3

Obiective strategice
d) prevenirea și combaterea înșelăciunilor:
- identificarea factorilor care favorizează existenţa acestui fenomen infracţional;
- interacţiune cu persoanele vârstnice, fie în cadrul unor acţiuni stradale, fie la
domiciliile acestora sau la adunările asociaţiilor de proprietari;
- publicarea, pe orice canal de informare, de recomandări.
Siguranța în proximitatea școlilor și în școli:
-instruirea polițiștilor implicați în siguranța în unitățile de învățământ, pentru
desfășurarea activităților educativ-preventive;
-identificarea categoriilor de minori aflați în situații de risc victimal sau delictual;
-cooperarea interstituțională școală – poliție, prin diseminarea mutuală și
cunoașterea regulamentelor și procedurilor de intervenție.
Îmbunătățirea cooperării inter-instituționale (administrație publică locală și
instituțiile abilitate cu menținerea climatului de ordine și liniște publică) și
continuarea activităților comune

Comparativ cu
anul 2017

Indicatori de
performanță

Termen de realizare

Creștere cu 5%

Operativitate, mobilitate
și eficiență

În perioadele de
desfășurare a cursurilor
școlare

Creștere cu 5%

Inițiativă, consecvență,
eficiență

Permanent

CAPITOLUL IV
BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI,
cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse bugetare
Este necesară disponibilitatea de mobilizare a resurselor umane, materiale și financiare ale factorilor responsabili cu îndeplinirea obiectivelor propuse pentru anul 2018,
pentru creșterea standardului de siguranță publică, în conformitate cu prevederile legale.
Potrivit legislației în vigoare, problemele bugetare ale Inspectoratului de Poliție Județean Covasna sunt soluţionate prin bugetul de stat și cel al Ministerului Afacerilor
Interne, execuţia realizându-se în conformitate cu acestea.
De menționat că:
- în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică este un organism care se constituie și funcționează pe
lângă consiliul județean, își desfășoară activitatea în spații puse la dispoziție de consiliul județean, care pentru executarea atribuțiilor sale cu caracter permanent are un
secretariat executiv format din minim doua persoane încadrate pe funcții stabilite în organigrama consiliului județean, și ai căror membri au dreptul la o indemnizație de
ședință stabilită de consiliul județean. Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 218/2002, cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității acestei autorități se suportă din
bugetul consiliului județean;
- în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, dotarea Poliției Române se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această destinație prin legea bugetului de stat și din alte surse
constituite potrivit legii;
- în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare,
pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, dotarea și înzestrarea Jandarmeria Română se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului
General.
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, toate părțile implicate vor acționa în limita bugetelor alocate acestor scopuri, dar și din surse extrabugetare, care vor fi
identificate pe parcursul întregului an.
PREȘEDINTE
CALINIC Sabin
Notă:
1. Sunt vizați elevii din școlile județului, din clasele 5-12 iar campania se va derula începând cu semestrul II al anului școlar 2017-2018, constând în realizarea şi
distribuirea de materiale preventive de tipul pliantelor, în limbile română și maghiară, derularea unor concursuri de desene și de mesaje preventive, cu premii şi realizarea unui
clip video cu caracter preventiv, cu implicarea elevilor;
2. I.P.J. Covasna, prin structura specializată, cu sprijinul A.T.O.P., intenţionează susţinerea unei campanii de promovare a siguranței circulației rutiere, începând cu
semestrul II al anului școlar 2017-2018, campania se va adresa preșcolarilor și elevilor din clasele 1-12, cât și cadrelor didactice. În acest scop vor fi realizate materiale
preventive de tipul pliantelor, în limbile română și maghiară, precum şi a unor clipuri video cu caracter preventiv-educativ, adresate pietonilor și bicicliștilor. Campania va
include şi derularea unor concursuri de desene și mesaje preventive, cu premii, şi realizarea unui gameboard care va fi utilizat în cadrul demonstrațiilor/aplicațiilor practice;
achiziționarea de veste reflectorizante/benzi reflectorizante care vor fi distribuite bicicliștilor de pe raza județului este intenţionată, de asemenea.
3. I.P.J. Covasna planifică, de semenea, o campanie de prevenire a înşelăciunilor, în aceleaşi condiţii precum cea de prevenire a furturilor din locuinţe.
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