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25

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție „Măsuri
de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de la
Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de
la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”

3

25

a ROSCI0111 Rétyi Nyír és a VII.9 , a Rétyi Nyír és az
uzoni - szentivánlaborfalvi Tavak, Természetvédelmi
terület
megőrzésére
vonatkozó
intézkedések
beruházási célkitűzés Fogalmi jegyzetének és a
tervezési tárgykörének a jóváhagyására

3

26

cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie
Comunală S.A., Sfântu Gheorghe

3

26

egy speciális felhatalmazás megadására Kovászna
megye képviselője részére a sepsiszentgyörgyi
Közművek Társaság Részvényesei Közgyűlésében

3

27

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport public declarat câștigător
în urma atribuirii electronice din data de
19.02.2018

3

27

az útvonalengedély odaítélésének engedélyezésére,
a 2018.02.19-ei elektronikus liciten nyertesnek
nyilvánított szállító cég részére

3

28

privind aprobarea încheierii Protocolului de
Colaborare între Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) - Centrul județean
Covasna și Consiliul Județean Covasna

4

28

a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség és Kovászna Megye
Tanácsa közötti Együttműködési Protokoll
megkötésének a jóváhagyására

4

29

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor din fondul constituit la
dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de
17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat
la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor
sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii
2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021,
respectiv repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul
2018 și estimările pentru anii 2019-2021

6

29

Kovászna Megye Tanácsa 2018/4-es számú
határozata 2-es számú mellékletének módosítására és
kiegészítésére a 2018-as évi megyei szinten becsült
jövedelemadó 17,25%-os hányadából a Kovászna
Megye Tanácsa rendelkezésére álló összeg
elosztásáról területi-közigazgatási egységekre, a helyi
költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadóból
leosztott 18,5%-os hányadok 20%-os összegeinek
becsléséről a 2019-2021-es időszakra, a helyi
költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott
értékadóból elkülönített 20%-os becsléséről a 20192021-es időszakra, valamint a hozzáadott értékadóból
a megyei és községi utakra elkülönített összegek
elosztásáról a 2018-as évre és a 2019-2021-es
időszakra szóló becslésekről

6

30

cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2018

7

30

Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű
közintézmények 2018-as évi költségvetésének
kiigazítására

7
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31

pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Covasna nr. 175/2016 privind
aprobarea participării județului Covasna cu proiectul
„StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru
regiunea Centru” la Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă
pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor
locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii:
Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a
unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană

14

31

Kovászna megye részvételének a jóváhagyására a
2014-2020 Humán Tőke Operatív Programban, 3.
Főtengely: Munkahely mindenkinek, 8. Tematikus
célkitűzés: Egyes minőségi és tartósan fenntartható
munkahelyek létrehozása és a munkavállalók
mozgékonyságának a támogatása, 8.iii Beruházási
elsőbbség: Független tevékenységek, vállalkozói
tevékenységek és vállalkozások létrehozása, beleértve
a mikróvállalkozásokat és az újításokkal foglalkozó
kis és közép vállalkozásokat is, 3.7 Sajátos célkitűzés:
A foglalkoztatás növelése a városi környezetben a
nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása révén,
a StartUp Now! A Közép Régió fejlesztése vállalkozói
tevékenységen keresztül pályázattal című 2016/175-ös
számú határozat módosítására és kiegészítésére

14

32

privind alocarea unei sume din bugetul local al
Județului Covasna pentru finanțarea unor programe
sportive în baza prevederilor Legii educției fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare

20

32

egyes sportprogramok finanszírozása Kovászna
megye helyi költségvetéséből az utólagosan
módosított és kiegészített 2000/69-es számú
testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján

20

33

privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna

21

33

Kovászna
Megye
Tanácsa
szakapparátusa
szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének
jóváhagyására

21

34

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții
ale Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

24

34

a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti
felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

24

35

privind aprobarea Organigramei și Statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

25

35

a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei
Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és
tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

25

36

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră
în județul Covasna pentru perioada 2018-2027

27

36

a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat
2018-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési
stratégiájának jóváhagyásáról;

27

37

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul
de investiţie „Extindere, Modernizare Școală
Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare
Garaj și Magazie”

28

37

a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola kibővítése és
korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár
lebontása beruházási célkitűzés megvalósíthatósági
tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak a
jóváhagyására

28

38

privind aprobarea propunerii de schimbare a
destinației imobilului-corp de clădire, din imobil cu
destinație de învățământ în imobil cu altă destinație
în vederea demolării

28

38

az oktatási rendeltetésű épülettest - ingatlannak
más rendeltetésű ingatlanra való megváltoztatására
vonatkozó javaslat jóváhagyására, annak lebontása
érdekében

28

39

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2* la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri
Covasna SA. prin reorganizarea Regiei Autonome
de Drumuri şi Poduri Covasna

29

39

a Kovászna megyei Út és Híd Közhasznú Társaság
átszervezése által a Kovászna megyei Út és Híd R.T.
Kereskedelmi Társaság megalakulására vonatkozó
Kovászna Megye Tanácsa 1998/15-ös számú
határozata 2* számú mellékletének a módosítására és
kiegészítésére

29

40

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție
pentru ocuparea posturilor vacante de membru în
Consiliul de administrație al Societății Drumuri și
Poduri Covasna SA

30

40

a Kovászna megyei Út és Híd R.T. Igazgatótanácsa
megüresedett tagsági helyeinek elfoglalására
vonatkozó kiválasztási eljárás elindításának a
jóváhagyására

30

41

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2017 privind
reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico economice a Consiliului Judeţean Covasna

31

41

a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő
Gazdasági-műszaki Bizottság újraszervezéséről
szóló 2017/78-as számú határozat 1-es számú
mellékletének módosítására

31

42

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

31

42

Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata
mellékletének módosítására, amely a személyszállítás
buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a
feladatfüzetek kiállításának érdekében Kovászna
Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján

31

HOTĂRÂREA Nr. 25/2018
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiție „Măsuri de
conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și
Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și
Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa extraordinară
din data de 13 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de
la Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și
Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”, văzând Raportul de specialitate
al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului, 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 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; 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
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de
investiție „Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de
la Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și
Bălțile de la Ozun-Sântionlunca” 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”, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de
la Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și
Bălțile de la Ozun-Sântionlunca” 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”, 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 13 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 25/2018 au fost comunicate celor
interesați, și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 26/2018
cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală
a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A., Sfântu
Gheorghe
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa
extraordinară din data de 13 martie 2018, analizând Expunerea
de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor
Societății Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe,
văzând Raportul de specialitate al Direcției Juridice,
Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, având în
vedere: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006, republicată; Hotărârea Consiliului Județean Covasna
nr. 222/2016 privind încetarea calității de reprezentant al
Județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor
Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al
domnului Fazakas András - Levente și desemnarea unui nou
reprezentant, ținând cont de adresa Societății Gospodăria
Comunală S.A. nr. 2330/23.02.2018, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
2294/08.03.2018, 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 mandatează domnul Mocsáry-Gondos Zoltán,
reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe, să voteze în numele și pe seama județului Covasna
pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează domnul Mocsáry-Gondos Zoltán,
reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la 13 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 26/2018 a fost comunicată celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 27/2018
privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului
de transport public declarat câștigător în urma atribuirii
electronice din data de 19.02.2018
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa
extraordinară din data de 13 martie 2018, analizând Expunerea
de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna,
domnul Grüman Róbert-Csongor privind atribuirea licenței de
traseu operatorului declarat câștigător în urma atribuirii
electronice din data de 19.02.2018, văzând Raportul de
specialitate al Direcției Urbanism și Administrativ, având în
vedere: art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare; art. 4 lit. „h” din Normele de aplicare a
3

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative
nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
procesul-verbal nr. 1858/827/22.02.2018 al Comisiei paritare
pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de
transport public de persoane prin servicii regulate şi de
atribuire a licențelor de traseu; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
pe traseul județean operatorului declarat câștigător în urma
atribuirii electronice din data de 19.02.2018, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Operatorul de transport desemnat câștigător va
încheia contract de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul
Județean Covasna.
(2) Operatorul de transport desemnat câștigător va executa
cursele după eliberarea licenței de traseu de către ARR Agenţia
Covasna și după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Covasna.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri produc efecte de la
data comunicării celor interesați, conform art. 49 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Covasna.

HOTĂRĂŞTE:

Sfântu Gheorghe, la 13 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 27/2018

Nr.
traseu

Denumire traseu

19

Întorsura Buzăului Ozun - Sfântu
Gheorghe (45 km)

Operator de transport
câştigător
TRANSBUS S.A.
Cod Fiscal: R3046843
Loc. Brașov, Jud. BV,
punct de lucru Sfântu
Gheorghe Jud. CV

Punctaj
obţinut

45

HOTĂRÂREA Nr. 28/2018
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) - Centrul județean Covasna și Consiliul Județean
Covasna
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa
extraordinară din data de 13 martie 2018, analizând Expunerea
de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind
aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Agenția
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) - Centrul
județean Covasna și Consiliul Județean Covasna, văzând
Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație
Publică și Dezvoltarea Teritoriului, având în vedere
dispozițiile: Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
4

cu modificările şi completările ulterioare; Legii 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 30/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6)
din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu
modificările și completările ulterioare; OUG nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură cu modificarile si completarile ulterioare; OMADR
nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,
condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor
de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificarile si completarile
ulterioare; Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare, văzând adresa nr. 2660/12.03.2018 a Agenției de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean
Covasna înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 2395/13.03.2018, în baza art. 91 alin.
1, lit. „e”, alin. (6) lit. „a” și în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare
între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
- Centrul județean Covasna și Consiliul Județean Covasna,
conform proiectului prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicesc domnul Tamás Sándor, președintele
Consiliului Județean Covasna și domnul Veres János, directorul
executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna, cu semnarea
Protocolului de colaborare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și
Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna.
Sfântu Gheorghe, la 13 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 28/2018
Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultura
Centrul Judetean
Nr. ____________ din __________

Consiliul Judetean Covasna
Nr. ____________ din __________

PROTOCOL DE COLABORARE
pe linia schimbului de informații necesar părților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin, potrivit legii
În baza dispoziţiilor:
Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin.
(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificarile si completarile ulterioare;
OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la
art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare;
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare,
Se încheie prezentul PROTOCOL DE COLABORARE între:
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) - CENTRUL JUDEȚEAN COVASNA cu sediul în Mun. Sf. Gheorghe,
str. Lt Păiuș David nr. 7, jud. Covasna, tel 0267311075, fax 0267311075; reprezentată de domnul POPICA Marius, în calitate de Director Executiv, şi
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA cu sediul în Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, tel 0267311190 fax 0267351228, reprezentată de domnul TAMÁS
Sándor, în calitate de Președinte și VERES János în calitate de Director executiv,
I. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art.1. Obiectul prezentului Protocol îl constituie schimbul de informații referitoare la contractele de închiriere / concesiune / arendă a terenurilor agricole
aflate în proprietatea publică sau privată a Județului Covasna.
II. SCOPUL PROTOCOLULUI
Art. 2. Furnizarea datelor prevăzute la art. 1 are drept scop atingerea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor ce revin APIA conform legii, respectiv asigurarea
bunei gestionări a formelor de sprijin destinate susținerii fermierilor și finanțate din fonduri europene și/sau de la bugetul de stat.
III. DURATA PROTOCOLULUI
Art. 3. (1) Prezentul Protocol este valabil începând cu data semnării de către ambele părți, până la data de 31.12.2018;
(2) Perioada de valabilitate a protocolului se va prelungi automat cu noi perioade de 1 (un) an, în condițiile în care niciuna dintre părți nu solicită celeilalte
încetarea acestuia, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării.
IV. FURNIZAREA DATELOR
Art. 4. Datele furnizate în baza prezentului Protocol intră sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, iar furnizarea lor este exceptată de la plată.
Art. 5 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, Consiliul Judeţean Covasna va pune la dispoziția Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură
- Centrul Judeţean Covasna în baza unei solicitări scrise, de două ori pe an, în format electronic şi pe suport de hârtie, date referitoare la contractele de închiriere
/concesiune / arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică / privată a Județului Covasna.
(2) Totodată, Consiliul Judeţean Covasna va pune la dispoziția Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură-Centrul Judeţean Covasna la solicitare,
informaţii punctuale privind contractele de închiriere / concesiune / arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică / privată a Județului Covasna,
necesare în procesul de administrare a cererii unice de plată.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 6. În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezentului Protocol sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor
rezolva pe cale amiabilă, litigiile survenite vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.
Art. 7. Orice modificare şi/sau completare adusă prezentului Protocol se pot face numai în scris, cu acordul părților, prin acte adiționale încheiate potrivit legii.
Art. 8. Pe toată durata în care Protocolul este în vigoare, acesta produce efecte obligatorii pentru Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul
Judeţean Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna.
Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi _________________, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi
valoare juridică.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Centrul Judeţean Covasna

Consiliul Judeţean Covasna

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius POPICA

PREȘEDINTE,
TAMÁS Sándor

Director Executiv Adjunct,
GYÖRGY Ervin

Director executiv
VERES János

Şef serviciu autorizare plăți/IT
Laurențiu FUCIU
AVIZAT
Consilier juridic BARTHA Erika

AVIZAT
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HOTĂRÂREA Nr. 29/2018
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu
privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului
Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a
estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 20192021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe
anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
29 martie 2018, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea și completarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean
Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi
încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de
20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018
și estimările pentru anii 2019-2021, având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna,
întocmite în acest sens; Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.
2/2018; art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adresa
Orașului Baraolt nr. 1146/23.03.2018, înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Covasna cu nr. 2850/23.03.2018; adresa
Orașului Covasna nr. 394/07.03.2018, înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Covasna cu nr. 2278/07.03.2018; adresa
Municipiului Târgu Secuiesc nr. 6421/05.03.2018, înregistrată la
Registratura
Consiliului
Județean
Covasna
cu
nr.

2140/05.03.2018;adresa Orașului Întorsura Buzăului nr.
22310/23.03.2018, înregistrată la Registratura Consiliului Județean
Covasna cu nr. 2819/23.03.2018; adresa Comunei Malnaș nr.
1270/22.03.2018, înregistrată la Registratura Consiliului Județean
Covasna cu nr. 2789/22.03.2018; adresa Comunei Bodoc nr.
1782/22.03.2018, înregistrată la Registratura Consiliului Județean
Covasna cu nr. 2830/23.03.2018; adresa Comunei Sita Buzăului
nr. 2754/23.03.2018, înregistrată la Registratura Consiliului
Județean Covasna cu nr. 2831/23.03.2018; adresa Comunei
Comandău nr. 530/23.03.2018, înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Covasna cu nr. 2832/23.03.2018, și adresa
Comunei Bățani nr. 1490/23.03.2018, înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Covasna cu nr. 2836/23.03.2018, în baza art.
91, alin. (1), litera „f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la
dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25%
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului
pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 se modifică,
se completează și se înlocuiește cu anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 29/2018
(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 4/2018)
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021
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Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorială

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BĂŢANI
BODOC
MALNAŞ
COMANDĂU
SITA BUZĂULUI
TÂRGU SECUIESC
COVASNA
BARAOLT
ÎNTORSURA BUZĂULUI
JUDEȚUL COVASNA
Total judeţ

- mii lei Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Estimări
Anul 2018
2019
2020
2021
100
100
100
100
100
450
350
400
100
7.965
10.850
10.850
10.850
9.765
10.850
10.850
10.850

HOTĂRÂREA Nr. 30/2018
cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe
anul 2018
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2018; având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; în baza art. 91 alin. (3), lit. „a” şi în temeiul art. 97,
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2018, conform anexelor nr. 1B, 1/1b, 1/3a, 1/14a, 1/29a, VP 2,
VP2b, INV VP2a, INV1/1a și INV1/28a, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 514 mii lei din
excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2018.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,
Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului
Anexa nr. 1B la Hotărârea nr. 30/2018
BUGETUL LOCAL pe anul 2017 - Rectificare
- mii lei (RON) Nr.
rând
1
3
4
33
34
37
132
133

134

152
155
315
1
2
4
41
76
89
97
117
118
213
214
215
223
366
367
368
372
318
1
2
4
41

Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI
(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA
(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+
42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+
42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+
42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+
42.02.69+42.02.73)
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor în sanatate
(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE
(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE
(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la
20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Cod

Anual
2018

Trim. I

din care:
Trim. II
Trim. III

00.01

-1.301,00

249,00

-1.550,00

00.02
00.03

-1.550,00
-1.550,00

-1.550,00
-1.550,00

00.10

-1.550,00

-1.550,00
-1.550,00

11.02

-1.550,00

11.02.05
00.17

-1.550,00
249,00

249,00

00.18

249,00

249,00

42.02

249,00

249,00

42.02.18

249,00

249,00

42.02.18.03

249,00

249,00

49.02

-787,00

763,00

-1.550,00

-787,00

763,00

-1.550,00

Trim. IV

-1.550,00

-1.550,00

-1.550,00

01

-1.550,00

-1.550,00

20

-1.508,00

42,00

20.16

42,00

42,00

20.30

-1.550,00

20.30.30
50
50.04

-1.550,00
-42,00
-42,00
763,00

-42,00
-42,00
763,00

51SD

723,00

723,00

51.02

723,00

723,00

51.02.28

723,00

723,00

70
71
71.01
71.01.30
51.02

40,00
40,00
40,00
40,00
42,00

40,00
40,00
40,00
40,00
42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

01

42,00

42,00

20

42,00

42,00

-1.550,00

-1.550,00
-1.550,00
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Nr.
rând
76
320
321
322
1
2
4
117
118
324
352
372
1
213
214
215
223
374
375
437
462
1
2
4
41
89
97
213
366
367
368
372
464
465
483
494
496
498
500
501
529
530
533
644
646
647
648
649
650
760
783
785
786
809
844
845
846

864
867

8

20.16
51.02.01
51.02.01.03

Anual
2018
42,00
42,00
42,00

Trim. I
42,00
42,00
42,00

54.02

-42,00

-42,00

-42,00

-42,00

-42,00

-42,00

01

-42,00

-42,00

50
50.04
54.02.05

-42,00
-42,00
-42,00

-42,00
-42,00
-42,00

63.02

723,00

723,00

66.02

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

51SD

723,00

723,00

51.02

723,00

723,00

51.02.28

723,00

723,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Studii si cercetari
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)
Autoritati executive
Alte servicii publice generale
(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE
(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE
(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la
20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)
Drumuri si poduri
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97
Deficitul sectiunii de dezvoltare
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA
(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)
Din total capitol:
Alte servicii publice generale
(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)
Drumuri si poduri
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+ 42.02.12 +
42.02.13+42.02.15 +42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+
42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

din care:
Trim. II
Trim. III

66.02.06

723,00

723,00

66.02.06.01

723,00

723,00

79.02

-1.510,00

40,00

-1.550,00

84.02

-1.510,00

40,00

-1.550,00

-1.510,00

40,00

-1.550,00

-1.550,00

-1.550,00

01

-1.550,00

-1.550,00

20

-1.550,00

-1.550,00

20.30

-1.550,00

-1.550,00

20.30.30
70
71
71.01
71.01.30
84.02.03
84.02.03.01
96.02
99.02
99.02.97

-1.550,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
-1.510,00
-1.510,00
-514,00
-514,00
-514,00

00.01SF

-1.550,00

-1.550,00

00.02
00.03

-1.550,00
-1.550,00

-1.550,00
-1.550,00

00.10

-1.550,00

-1.550,00

-1.550,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
-514,00
-514,00
-514,00

-1.550,00
-1.550,00

11.02

-1.550,00

-1.550,00

11.02.05

-1.550,00

-1.550,00

49.02SF

-1.550,00

51.02
51.02.01
51.02.01.03

42,00
42,00
42,00

42,00
42,00
42,00

-1.550,00

54.02

-42,00

-42,00

54.02.05

-42,00

-42,00

79.02

-1.550,00

-1.550,00

84.02
84.02.03
84.02.03.01

-1.550,00
-1.550,00
-1.550,00

-1.550,00
-1.550,00
-1.550,00

00.01SD

249,00

249,00

00.17

249,00

249,00

00.18

249,00

249,00

42.02

249,00

249,00

42.02.18

249,00

249,00

42.02.18.03

249,00

249,00

Trim. IV

Nr.
rând
998
1025
1043
1045
1046
1108
1133
1135
1136
1151
1155
1156

Denumirea indicatorilor
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)
DEFICIT 1) 99.02.97
Deficitul sectiunii de dezvoltare

Cod

Anual
2018

Trim. I

49.02

763,00

763,00

63.02

723,00

723,00

66.02

723,00

723,00

66.02.06

723,00

723,00

66.02.06.01

723,00

723,00

79.02

40,00

40,00

84.02
84.02.03
84.02.03.01
96.02
99.02
99.02.97

40,00
40,00
40,00
-514,00
-514,00
-514,00

40,00
40,00
40,00
-514,00
-514,00
-514,00

din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

Anexa nr. VP2 la Hotărârea nr. 30/2018
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
pe anul 2018
Nr.
rând
1
65
66
73
76
82
85
200
1
213
366
367
368
369
370
372
214
231
1
213
366
367
368
369
370
372
233
234
497
515
516
521
522
527
530
643
657
674
676
677

00.01
00.17

Anual
2018
723,00
723,00

Trim. I
723,00
723,00

00.18

723,00

723,00

43.10

723,00

723,00

43.10.14

474,00

474,00

43.10.17

249,00

249,00

43.10.17.03

249,00

249,00

49.10

723,00

723,00

723,00

723,00

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30

723,00
723,00
723,00
723,00
249,00
320,00
154,00

723,00
723,00
723,00
723,00
249,00
320,00
154,00

63.10

723,00

723,00

66.10

723,00

723,00

723,00

723,00

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30

723,00
723,00
723,00
723,00
249,00
320,00
154,00

723,00
723,00
723,00
723,00
249,00
320,00
154,00

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
(cod 43.10.09+ 43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+
43.10.19+43.10.31+43.10.32+43.10.33)
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in sanatate
(cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii in sanatate
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
(cod 65.10+66.10+67.10+68.10)
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
(cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)
Spitale generale
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+
00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE (cod 42.10+43.10)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32)
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in sanatate
(cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii in sanatate
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
(COD 65.10+66.10+67.10+68.10)
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)
Spitale generale

66.10.06

723,00

723,00

66.10.06.01

723,00

723,00

00.01SD

723,00

723,00

00.17

723,00

723,00

00.18

723,00

723,00

43.10

723,00

723,00

43.10.14

474,00

474,00

43.10.17

249,00

249,00

43.10.17.03

249,00

249,00

49.10

723,00

723,00

63.10

723,00

723,00

66.10

723,00

723,00

66.10.06

723,00

723,00

66.10.06.01

723,00

723,00

- mii lei (RON) din care:
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
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Anexa nr. INV 1/1a la Hotărârea nr. 30/2018
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrative-teritoriale în anul 2018
I-credit de angajament
II-credit bugetar
- lei Nr.
crt.
0
1

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

1

2
I
II
I
II
I
II
I
II

BUGET LOCAL Total general, din care:

1.1

A

Lucrari in continuare

1.2

B

Lucrari noi

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri
bugetare, astfel:
2

Titlul 71 Active nefinanciare, din care:

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:
Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + … )

A

1.

Construcții pentru marcarea limitei de județ

2.

Reamenajare și refuncţionalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

a.

Total, achiziţii imobile ( 1+2+3+…)
Total, dotări independente ( 1+2+3+…)
1.

Sistem servere

2.

Sistem de operare servere

3

Autoutilitara 4 buc

b.

4
5

Sistem de supraveghere video și alarmă antiefracție pentru sediul
Consiliului Județean Covasna
Sistem detecție, avertizare, alarmare la incendiu pentru sediul Consiliului
Județean Covasna

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+…)
c.

10

1

Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului judeţului

2

Proiectare ( faza DALI+PT) în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare
și modernizare a Galeriei de Artă "Gyárfás Jenő" ,P-ța Libertății, nr.12,
Sf. Gheorghe

Program
4
178.180.032,79
50.031.470,00
11.754.074,18
11.798.000,00
163.994.020,00
35.612.380,00
2.431.938,61
2.621.090,00

Program 2018
Influențe rectificare
5
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00

Program actualizat
6
178.220.032,79
50.071.470,00
11.754.074,18
11.798.000,00
163.994.020,00
35.612.380,00
2.471.938,61
2.661.090,00

Estimări
2019
7
0,00
50.822.000,00
0,00
0,00
0,00
50.822.000,00
0,00
0,00

Estimări
2020
8
0,00
54.744.000,00
0,00
0,00
0,00
54.744.000,00
0,00
0,00

Estimări
2021
9
0,00
22.815.640,00
0,00
0,00
0,00
22.815.640,00
0,00
0,00

Estimări
anii ulteriori
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

x

x

x

x

x

x

x

x

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

67.811.512,79
40.554.590,00
6.900.648,61
4.235.000,00
4.927.950,00
2.098.000,00
98.000,00
98.000,00
4.829.950,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.972.698,61
2.137.000,00
0,00
0,00
1.110.500,00
1.110.500,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
588.000,00
588.000,00
12.500,00
12.500,00
10.000,00
10.000,00
832.198,61
996.500,00
110.500,00
110.500,00
168.000,00

40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67.851.512,79
40.594.590,00
6.900.648,61
4.235.000,00
4.927.950,00
2.098.000,00
98.000,00
98.000,00
4.829.950,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.972.698,61
2.137.000,00
0,00
0,00
1.110.500,00
1.110.500,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
588.000,00
588.000,00
12.500,00
12.500,00
10.000,00
10.000,00
832.198,61
996.500,00
110.500,00
110.500,00
168.000,00

0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12.490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

II

168.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

168.000,00

Nr.
crt.
3
4
5
6
d.

Credite*)

Înființare centru pentru tineret la Malnaș Băi (DALI,PAC,PT,DDE)

I
II
I

Program
284.000,00
284.000,00
698,61

II

165.000,00

165.000,00

I
II
I

120.000,00
120.000,00
149.000,00

120.000,00
120.000,00
149.000,00

II

149.000,00

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
39.240,00
39.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00

II

39.240,00

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00

Elaborare SF, studii, taxe,avize pt proiectul ”Extindere, modernizare
Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și
magazie”
Elaborare DALI pentru "Centrul de Informare si Documentare Sfântu
Gheorghe"
Revizuire SF, PT, avize , taxe pentru proiectul ”Centru de vizitare in
Rezervatia naturala Mestecanisul de la Reci si Baltile de la OzunSantionlunca”

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+…)
Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+…)

e.
1

Racordare și alimentare cu energie electrică a clădirii mofetei din
localitatea Malnaș Băi (proiectare și execuție)

2.2

Cap. 54.02 total (A + B + C), din care:

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + … )

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

C

Alte cheltuieli de investitii (total)
Total, dotări independente ( 1+2+3+…)

b.
1.

Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu
camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din
județul Covasna"

2.3

Cap. 60.02 total (A + B + C), din care:

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + … )

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

C

Alte cheltuieli de investitii (total)
Total, dotări independente ( 1+2+3+…)

b.

1

Autoutilitara

2

Autoturism

2.4

Cap. 61.02 total (A + B + C), din care:

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + … )

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

C

Alte cheltuieli de investitii (total)
Total, dotări independente ( 1+2+3+…)

b.
1.

Program 2018
Influențe rectificare

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Container pentru documente

208.500,00
208.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.500,00
208.500,00
208.500,00
208.500,00
8.500,00
8.500,00

Program actualizat
284.000,00
284.000,00
698,61

Estimări
2019

Estimări
2020

Estimări
2021

Estimări
anii ulteriori

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

149.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
39.240,00
39.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00
39.240,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
-55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
208.500,00
208.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.500,00
208.500,00
208.500,00
208.500,00
8.500,00
8.500,00
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Nr.
crt.

2.5

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)
2.

Remorcă dublu ax

3

Software

4

Autovehicul utilitar

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:
Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + … )

A

1
2

Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita Județul BrașovDobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12)-PNDL
Modernizarea DJ 121A Leț-Moacșa km 22+550 - km 28+460, DN 13EDN11(lucrare)-PNDL

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

B

1.

Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea
Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E (P.N.D.L.)

2

Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 (executie -PNDL)

3

Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985(executie - PNDL)

4

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 (PT+DDE+executie)-PNDL

5

Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+…)
Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+…)
1.

c.

3
3.1

2

Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa Pădureni km 31+000-32+700( DALI, PT)
Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita” - Tronson DJ 131
de la intersectia cu DJ 122 până la limita județ Harghita
(DALI+PT+DDE+avize)

3

Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946(PT- PNDL)

4

Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985(PT- PNDL)

Titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile,
aferente cadrului financiar 2014-2020 din care:
Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:
Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

B
1.

12

StartUp Now !Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru

3.2

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

Credite*)

Program 2018
Influențe rectificare

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

Program
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
165.000,00
165.000,00
60.608.124,18
36.016.850,00
6.826.124,18
9.700.000,00
23.699,55
2.750.000,00
6.802.424,63
6.950.000,00
53.625.500,00
26.135.500,00
42.490.000,00
15.000.000,00
3.463.000,00
3.463.000,00
792.500,00
792.500,00
6.500.000,00

II

6.500.000,00

6.500.000,00

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

380.000,00
380.000,00
156.500,00
181.350,00
0,00
0,00
156.500,00
181.350,00
112.000,00
112.000,00
0,00

40.000,00

380.000,00
380.000,00
196.500,00
221.350,00
0,00
0,00
196.500,00
221.350,00
112.000,00
112.000,00
40.000,00

II

24.850,00

40.000,00

64.850,00

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

37.000,00
37.000,00
7.500,00
7.500,00
110.368.520,00
9.476.880,00
573.000,00
300.000,00
573.000,00
300.000,00
573.000,00
300.000,00
21.816.150,00
476.880,00
21.816.150,00
476.880,00

40.000,00
40.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00

Program actualizat
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
165.000,00
165.000,00
60.648.124,18
36.056.850,00
6.826.124,18
9.700.000,00
23.699,55
2.750.000,00
6.802.424,63
6.950.000,00
53.625.500,00
26.135.500,00
42.490.000,00
15.000.000,00
3.463.000,00
3.463.000,00
792.500,00
792.500,00
6.500.000,00

37.000,00
37.000,00
7.500,00
7.500,00
110.368.520,00
9.476.880,00
573.000,00
300.000,00
573.000,00
300.000,00
573.000,00
300.000,00
21.816.150,00
476.880,00
21.816.150,00
476.880,00

Estimări
2019

Estimări
2020

Estimări
2021

Estimări
anii ulteriori

0,00
15.000.000,00
0,00
0,00

0,00
12.490.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00

0,00
12.490.000,00
0,00
12.490.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
35.822.000,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
9.282.000,00
0,00
9.282.000,00

0,00
42.254.000,00
0,00
133.000,00
0,00
133.000,00
0,00
133.000,00
0,00
7.021.000,00
0,00
7.021.000,00

0,00
22.815.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.036.270,00
0,00
5.036.270,00

Nr.
crt.

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)
1.

3.2

Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfantu Gheorghe

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:
Obiective noi (1 + 2 + 3 + … )

B
1

Reabilitarea drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 La
DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus-tronson ,,Covasna
de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și
Măieruș”

Credite*)
I
II
I
II
I
II
I

Program
21.816.150,00
476.880,00
87.979.370,00
8.700.000,00
87.979.370,00
8.700.000,00
87.979.370,00

II

8.700.000,00

Program 2018
Influențe rectificare

Program actualizat
21.816.150,00
476.880,00
87.979.370,00
8.700.000,00
87.979.370,00
8.700.000,00
87.979.370,00

Estimări
2019
0,00
9.282.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00

Estimări
2020
0,00
7.021.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00

Estimări
2021
0,00
5.036.270,00
0,00
17.779.370,00
0,00
17.779.370,00
0,00

8.700.000,00

26.400.000,00

35.100.000,00

17.779.370,00

Estimări
anii ulteriori

0,00
0,00
0,00
0,00
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HOTĂRÂREA Nr. 31/2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Covasna nr. 175/2016 privind aprobarea
participării județului Covasna cu proiectul „StartUp Now!
Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” la
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul
tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de
calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de
investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
175/2016 privind aprobarea participării județului Covasna cu
proiectul „StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru
regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi,
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă
durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană,
văzând raportul de specialitate al Direcției Economice, precum
și rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Covasna, luând în considerare: Contractul de
finanţare nr. POCU/82/3/7/105618/18.01.2018, încheiat între
Organismul Intermediar Regional pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea
Centru
şi
Judeţul
Covasna;
Procesul-verbal
nr.
2103/01.03.2018 privind selectarea partenerilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8:
Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii:
Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific
3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană; adresa Asociației Travel Focus,
înregistrată la Registratura Consiliului Județean Covasna sub
nr. 1084/01.02.2018; adresa OI POCU - Regiunea Centru nr.
1761/15.03.2018, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna cu nr. 2492/16.03.2018; adresa
Loop Operations S.R.L. nr. 86/105618RSUP/21.03.2018,
înregistrată la Registratura Consiliului Județean Covasna sub
nr. 2718/21.03.2018; în baza art. 91 alin. (6) lit. „a” și în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
175/2016 privind aprobarea participării județului Covasna cu
proiectul „StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru
regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi,
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă
durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
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Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2. Se aprobă rezultatul selecției partenerului, conform
procesului-verbal nr. 10.852/13.10.2016 privind selectarea
partenerilor privați în vederea participării, în parteneriat, la
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8:
Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii:
Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific
3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană.”
2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolul 21
și 22, cu următorul cuprins:
„Art.21. Se aprobă rezultatul selecției partenerului, conform
procesului-verbal nr. 2103/01.03.2018 privind selectarea
partenerilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi,
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă
durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Art.22. Se aprobă proiectul Acordului de desfacere al
Acordului de parteneriat nr. 511/27.10.2016, încheiat între
județul Covasna, Loop Operations S.R.L. și Asociația Travel
Focus, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.”
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.3. Se aprobă asocierea județului Covasna cu Loop
Operations S.R.L. și Asociația pentru Promovarea Economiei
Cunoașterii, conform proiectului Acordului de parteneriat,
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.”
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.4. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „StartUp
Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru”
în cuantum de 11.753.076 lei, inclusiv TVA.
(2) Se aprobă asigurarea din fonduri proprii a cofinanţării
de 2% din cheltuielile eligibile ce revin județului Covasna în
suma de 11.452,90 lei, inclusiv TVA.”
Art. II. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 31/2018
PROIECT
ACORD
pentru desfacerea Acordului de parteneriat nr. 511/27.10.2016
Părţile:
1. Județul Covasna, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, codul fiscal 4201988, având calitatea de Lider parteneriat/Beneficiar,
2. Loop Operations S.R.L., cu sediul în București, Bd-ul Ferdinand I, nr. 178, bl T3, sc. 2, ap. 32, codul fiscal 16958710, având calitatea de Partener 1,
3. Asociația Travel Focus, cu sediul în București, Bulevardul Gheorghe Șincai, nr. 1, sector 4, codul fiscal 33063137, având calitatea de Partener 2,
Având în vedere:
- Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105618/18.01.2018, încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Centru și Județul Covasna;
- adresa Asociației Travel Focus, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Covasna sub nr. 1084/01.02.2018;
- adresa Loop Operations S.R.L. nr. 86/105618RSUP/21.03.2018, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Covasna sub nr. 2718/21.03.2018;
începând cu data semnării prezentului, de comun acord înţelegem să desfacem Acordul de parteneriat nr. 511/27.10.2016, încheiat între județul Covasna, Loop
Operations S.R.L. și Asociația Travel Focus, având ca obiect de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului,
precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „StartUp Now - Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru”, care este
depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiție 8.iii Activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte POCU/82/3/7/Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Prezentul s-a încheiat astăzi, ___________ 2018, în 3 (trei) exemplare, câte una pentru fiecare parte.
Semnături
Lider de parteneriat

TAMÁS Sándor, Președinte

Semnătura

Partener 1

LUPU Rodica, Administrator

Semnătura

Partener 2

PASCU Razvan,
Împuternicit reprezentant legal

Semnătura

____________,
Sfântu Gheorghe
__________,
București
___________,
București

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 31/2018
PROIECT
ACORD DE PARTENERIAT
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri)
Art. 1. Părţile
1. Județul Covasna, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr.4 , codul fiscal 4201988, având calitatea de Lider parteneriat/Beneficiar,
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru liderul de parteneriat/ Beneficiar
IBAN RO44TREZ25621A480203XXXX
Cont pentru cerere de plată pentru liderul de parteneriat/ Beneficiar
IBAN RO02TREZ256504102X007473
Cont pentru cerere de rambursare pentru liderul de parteneriat/ Beneficiar
IBAN RO53TREZ25621A480201XXXX
IBAN RO97TREZ25621A480202XXXX
2. Loop Operations SRL, cu sediul în Bucuresti, Bd-ul Ferdinand I, nr. 178, bl T3, sc. 2, ap. 32, codul fiscal 16958710, având calitatea de Partener 1 (P1),
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 1
IBAN RO85RNCB0072049682020033
Cont pentru cerere de plată pentru partener 1
IBAN: RO16TREZ702504106X019925
IBAN: RO35TREZ702509905X019926
Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 1
IBAN RO69RNCB0072049682020030
3. Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, cu sediul în Iași, Șoseaua Bârnova, nr. 29B, codul fiscal 27269648, având calitatea de Partener 2 (P2),
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 2
IBAN RO73BACX0000000513449006
Cont pentru cerere de plată pentru partener 2
IBAN: RO35TREZ406504106X024795
IBAN: RO54TREZ406509905X024796
Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 2
IBAN RO14BACX0000000513449001
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile părților, contribuţia financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum şi
responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: StartUp Now – Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru, cod MySMIS:
105618 care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară Axa prioritară 3, Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiție 8.iii
Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte
POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
(2) Cererea de finanțare , inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord
de Parteneriat.
(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.
(3) Toți partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să
dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice
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situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz
contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere,
fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești şi fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple
informări cu privire la rezilierea Contractului de finanţare.
Art. 4 Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea
principalelor activități asumate de fiecare partener:
Organizația
Lider de parteneriat

Roluri şi responsabilități *
Resurse umane si materiale implicate
A0. Managementul Proiectului
Solicitantul, prin unitatea de implementare va asigura managementul de
proiect, va coordona activitatea de management financiar, depunerea
Cerilor de Rambursare și a Cererilor de plată.
Asigură informarea și promovarea proiectului în comunitate și în
exteriorul acesteia.
Pune la dispoziția proiectului spațiul dedicat unității de implementare
proprii, cât și pentru arhivarea pe durata proiectului a documentației de
proiect.
Activitatea 1. Realizarea unei campanii de promovare a
antreprenoriatului și informare a publicului cu privire la
oportunitățile și beneficiile ocupării pe cont propriu existente
SA 1.1 – Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului și
informare a publicului cu privire la oportunitățile si beneficiile ocupării
pe cont propriu
existente
SA1.2 - Organizare evenimente de promovare a antreprenoriatului
Participă în campania de promovare a antreprenoriatului și informare a
publicului larg și în evenimentele organizate cu această ocazie,
activitate coordonată de P2.
Asigură baza de date privind rețeaua locală/județeană/ regională a
instituțiilor și organismelor de interes în cadrul campaniei.
Activitatea 2. Recrutarea, selecția și evaluarea grupului țintă
Solicitantul, prin responsabil de GT asigură recrutarea, selecția,
monitorizarea și motivarea GT pe toată durata proiectului. RGT va
colabora cu expertii P1 și P2 în realizarea recrutării și selecției.
Realizează parteneriate cu instituții și parteneri sociali, printre care
AJOFM CV, Camera de comerț și industrie Covasna, alte instituții /
organizații din Regiunea Centru, prin care se va asigura recrutarea și
participarea grupului țintă la activități.
Activitatea 3. Derularea programului de preincubare - formare
antreprenorială și stagiu de practică în antreprenoriat
SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială
SA 3.2 Derularea programului de shadowing - stagiu de practică în
antreprenoriat
Solicitantul, prin responsabilul de GT, contribuie la derularea acestei
activități, sub coordonarea Partenerului 1. Rolul Solicitantului este de a
asigura comunicarea cu GT și înscrierea participanților la formare, în
ambele etape – formare teoretică și practică.
Activitatea 4. Derularea concursului de idei de afaceri și selectarea
celor 40 de afaceri
SA 4.1. Derularea concursului de idei de afaceri
Solicitantul, alături de Partenerul 1 și Partenerul 2 asigură desfășurarea
concursului de idei de afaceri conform metodologiei prestabilite.
Activitatea 5. Implementarea Planurilor de afaceri finanțate din fonduri
FSE
SA 5.1 – Derularea programului personalizat de consiliere și mentorat
în vederea înființării noilor afaceri
SA 5.2 – Înființarea și demararea noilor afaceri și semnarea contractelor
de subvenție
SA 5.3 – Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului
Solicitantul, alături de Partenerul 2 va contribui la derularea acestei
activități, prin responsabilul de GT care va asigura participarea celor 40
de câștigători din GT la activitățile de mentorat pentru activitatea de
incubare a celor 40 de idei de afaceri finanțate
Solicitantul va acorda subvențiile pentru cele 40 de planuri de afaceri
selectate, conform metodologiei, cu respectarea regulamentelor în
vigoare.
Activitatea 6. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a
mediului de afaceri în regiunea Centru
SA 6.1 – Derularea unei campanii de implicarea a partenerilor de dialog
social a unei rețele de sprijin a mediului de afaceri
SA 6.2 – Înființarea centrului de sprijin pentru afaceri
SA 6.3 – Realizarea Barometrului mediului de afaceri din regiunea
Centru – radiografia mediului de afaceri în regiunea Centru
Solicitantul, alături de Partenerul 2 va contribui la derularea acestei
activități, asigurând locația pentru activitatea de incubare a celor 40 de
idei de afaceri finanțate
Solicitantul pune la dispoziția proiectului resurse, rețea locală și
regională de parteneri publici și privați
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Valoarea estimată a fiecărei activități (defalcată
pentru fiecare partener/ lider de parteneriat)
Activitatea 0 - Managementul
Proiectului
208.004,00
Activitatea 1 – Realizarea unei
campanii
de
promovare
a 13.680,00
antreprenoriatului si informare a
publicului cu privire la oportunitatile
si beneficiile ocuparii pe cont
propriu existente
Activitatea 2 - Recrutarea, selectia si
evaluarea grupului tinta
39.434,00
Activitatea
3
–
Derularea
programului de preincubare - 10.857,00
formare antreprenoriala si stagiu de
practica in antreprenoriat
Activitatea
4
–
Derularea
concursului de idei de afaceri si 95.212,00
selectarea celor 40 de afaceri
Activitatea 5 - Implementarea
planurilor de afaceri finantate din 7.173.028,00
fonduri FSE
Activitatea 6 – Dezvoltarea de
mecanisme
de
sustinere
si 134.580,00
promovare a mediului de afaceri in
regiunea Centru
Activitatea
7
–
Derularea
programului de monitorizare a 17.829,00
functionarii si dezvoltarii afacerilor
finantate

Organizația

Roluri şi responsabilități *
Resurse umane si materiale implicate

Valoarea estimată a fiecărei activități (defalcată
pentru fiecare partener/ lider de parteneriat)

Activitatea 7. Derularea programului de monitorizare a funcționării și
dezvoltării afacerilor finanțate
Participă la programului de monitorizare a funcționării și dezvoltării
afacerilor finanțate, alături de ceilalți 2 parteneri.
Pentru derularea acestor activități, Solicitantul pune la dispoziția
proiectului expertiză și personal propriu: Manager proiect, Responsabil
Grup țintă, responsabil financiar (ch. indirecte).

Partener 1

Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului:
Spatiu pentru desfășurarea activităților din Hub
Spațiu de lucru pentru echipa de implementare.
Partenerul 1 se implică în următoarele activităţi din cadrul
proiectului:
Activitatea 0 - Managementul Proiectului
Activitatea 1. Realizarea unei campanii de promovare a
antreprenoriatului și informare a publicului cu privire la oportunitățile
și beneficiile ocupării pe cont propriu existente
SA 1.1. – Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului
și informare a publicului cu privire la oportunitățile și beneficiile
ocupării pe cont propriu existente
SA 1.2. - Organizare evenimente de promovare a antreprenoriatului
Pentru aceste activitati Loop Operations contribuie cu:
Participarea la campania de promovare și informare
Elaborare conținut și participare la evenimentele prevăzute în cadrul
activității.
Activitatea 2. Recrutarea, selecția și evaluarea grupului țintă
SA 2.1. – Recrutarea, selecția și evaluarea grupului țintă
Partenerul 1 va pune la dispoziția proiectului și a acestei activități
platforma informatică prin care se vor înscrie persoanele interesate și va
fi selectat grupul țintă.
Activitatea 3. Derularea programului de preincubare - formare
antreprenorială și stagiu de practică în antreprenoriat
SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială
SA 3.2. Derularea programului de shadowing - stagiu de practică în
antreprenoriat
Pentru aceste activități Loop Operations contribuie prin:
Coordonarea și derularea programului de formare antreprenorială și a
programului de shadowing

Activitatea 0 - Managementul
Proiectului
Activitatea 1 – Realizarea unei
campanii de promovare a
antreprenoriatului si informare a
publicului
cu
privire
la
oportunitatile
si
beneficiile
ocuparii pe cont propriu existente
Activitatea 2 - Recrutarea,
selectia si evaluarea grupului tinta
Activitatea 3 – Derularea
programului de preincubare formare antreprenoriala si stagiu
de practica in antreprenoriat
Activitatea 4 – Derularea
concursului de idei de afaceri si
selectarea celor 40 de afaceri
Activitatea 5 - Implementarea
planurilor de afaceri finantate din
fonduri FSE
Activitatea 6 – Dezvoltarea de
mecanisme de sustinere si
promovare a mediului de afaceri
in regiunea Centru
Activitatea 7 – Derularea
programului de monitorizare a
functionarii
si
dezvoltarii
afacerilor finantate

230.923,00
161.034,00

52.062,50
765.058,00

96.454,50

326.563,00

789.584,50

295.118,50

Activitatea 4. Derularea concursului de idei de afaceri și selectarea
celor 40 de afaceri
SA 4.1. Derularea concursului de idei de afaceri
Pentru aceste activități Loop Operations contribuie prin:
Pune la dispoziție metodologia de selecție a planurilor de afaceri
Pune la dispoziție Platforma online de înscriere și jurizare a planurilor
de afaceri
Activitatea 5 Implementarea Planurilor de afaceri finanțate din fonduri
FSE
SA 5.1. – Derularea programului personalizat de consiliere și mentorat
în vederea înființării noilor afaceri
SA 5.2. – Înființarea și demararea noilor afaceri și semnarea
contractelor de subvenție.
SA 5.3. – Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului
Pentru aceste activități Loop Operations contribuie prin:
Contribuie la acordarea sprijinului pentru beneficiari în implementarea
planurilor de afaceri
Activitatea 6. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a
mediului de afaceri în regiunea Centru
SA 6.1. – Derularea unei campanii de stakeholder engagement și a unei
rețele de sprijin a mediului de afaceri
SA 6.2. – Înființarea centrului de sprijin pentru afaceri
SA 6.3. – Realizarea Barometrului mediului de afaceri din regiunea
Centru – radiografia mediului de afaceri în regiunea Centru ( Anexa
Catalogul firmelor înființate pe Start-up Plus) + metodologie
Pentru aceste activități, Partenerul 1 contribuie prin:
Contribuie la organizarea evenimentelor prevăzute în campania de
stakeholder engagement
Asigură metodologia și procedurile de înființare a centrului de sprijin
pentru afaceri
Contribuie la realizarea Barometrului mediului de afaceri din regiunea
Centru
Activitatea 7. Derularea programului de monitorizare a funcționării și
dezvoltării afacerilor finanțate
Contribuție la monitorizarea funcționării afacerilor înființate
Pentru derularea acestor activități, Partenerul 2 pune la dispoziția
proiectului expertiză și personal propriu, după cum urmează: Expert
campanie de stakeholder engagement si sustenabilitate, Expert formare
antreprenoriala,
Formatori - competente antreprenoriale, Evaluatori formare
antreprenorială, Coordonator activitate de mentorat și centru de afaceri,
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Organizația

Partener 2

Roluri şi responsabilități *
Resurse umane si materiale implicate
Expert antreprenoriat și monitorizare, Experți junior antreprenoriat și
monitorizare, Mentori - stagiu de practică antreprenorială.
Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului:
Metodologie de monitorizare a afacerilor
Metodologie de selecție și organizare concurs
Platforma online organizare concurs și monitorizare a afacerilor
înființate cu modul de raportare a indicatorilor
Concept și branding Hub
Spațiu de lucru și evenimente în București
Partenerul 2 se implică în următoarele activităţi din cadrul
proiectului:
Activitatea 0 - Managementul Proiectului
Activitatea 1. Realizarea unei campanii de promovare a
antreprenoriatului și informare a publicului cu privire la oportunitățile
și beneficiile ocupării pe cont propriu existente
coordonarea și derularea campaniei de promovare a antreprenoriatului
și de informare a publicului larg
organizarea a 3 conferințe de business
Activitatea 4. Derularea concursului de idei de afaceri și selectarea
celor 40 de afaceri
participă prin reprezentantul său în comisia de evaluare și selecție a
celor 40 de idei de afaceri propuse de participanții din proiect.
Activitatea 5. Implementarea Planurilor de afaceri finantate din
fonduri FSE
Partenerul 2 contribuie la desfășurarea acestei activități cu expertiză și
personalul propriu pentru asigurarea serviciilor suport pentru înființarea
și punerea în aplicare a planurilor de afacere prin programul de
preincubare și prin stagiile de antreprenoriat
organizarea a 12 evenimente de net-working pentru derularea
programului personalizat de consiliere și mentorat în vederea înființării
noilor afaceri

Valoarea estimată a fiecărei activități (defalcată
pentru fiecare partener/ lider de parteneriat)

Activitatea 0 - Managementul
Proiectului
Activitatea 1 – Realizarea unei
campanii de promovare a
antreprenoriatului si informare a
publicului
cu
privire
la
oportunitatile si beneficiile
ocuparii pe cont propriu
existente
Activitatea 4 – Derularea
concursului de idei de afaceri si
selectarea celor 40 de afaceri

103.110,00

Activitatea 6 – Dezvoltarea de
mecanisme de sustinere si
promovare a mediului de afaceri
in regiunea Centru
Activitatea 7 – Derularea
programului de monitorizare a
functionarii
si
dezvoltarii
afacerilor finantate

601.564,00

435.142,00

96.709,00

107.129,00

Activitatea 6. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare
a mediului de afaceri în regiunea Centru
SA 6.1. – Derularea unei campanii de stakeholder engagement și a unei
rețele de sprijin a mediului de afaceri
SA 6.2. – Înființarea centrului de sprijin pentru afaceri
SA 6.3. – Realizarea Barometrului mediului de afaceri din regiunea
Centru – radiografia mediului de afaceri în regiunea Centru
organizarea a 24 de evenimente de tip Intalniri de lucru pentru
dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor
înființate și finanțate în cadrul proiectului.
Activitate de elaborare a cel puțin unui document de susținere/analiză a
mediului antreprenorial, la nivel local sau regional.
Activitatea 7. Derularea programului de monitorizare a
funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Contribuție la monitorizarea funcționării afacerilor înființate.
Pentru derularea acestor activități, Partenerul 2 pune la dispoziția
proiectului expertiză și personal propriu, după cum urmează: Expert
jurizare – jurizarea afacerilor, Expert junior campanie comunicare și
organizare evenimente de business, Expert campanie comunicare și
organizare evenimente de business, Coordonator Partener 2 coordonare campanie de comunicare

(2) Pentru activităţile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:
Organizația
Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]
Liderul de parteneriat
7.692.624,00
Partener 1
2.716.798,00
Partener 2
1.343.654,00
Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)
11.753.076,00
Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizația
Lider de parteneriat
Partener 1
Partener 2

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuției (în lei)
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)
11.452,90
135.839,93
0.00

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de finanțare aferent proiectului își încetează
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligațiile liderului de proiect (beneficiar)
A.Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de Parteneriat (beneficiar) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor
de progres, a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
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B.Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanţare în sistemul electronic.
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a
încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM POCU/OI
delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.
(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi acționează în numele Parteneriatului în scopul executării
Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităților, derulării activităților
şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.
(4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de
progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare
(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către
AMPOCU/OI .
(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca
urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către
AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolventa a partenerului în cauză.
(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de
prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.
(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează,
după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere
contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanţare.
(9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile
previzionate/efectuate de către parteneri.
(10) În cazul în care unul din partenerii 1, 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități,
asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii
prezentului acord de parteneriat înțeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care
îndeplinește condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel
puţin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.
(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de
creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2, 3
A.Drepturile Partenerilor 1, 2, 3
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1 , 2, 3, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în
proiect.
(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se
furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și
executării contractului de finanțare.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi,
parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.
(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după
caz.
B.Obligaţiile Partenerilor 1, 2, 3
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării
cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate
şi a cheltuielilor efectuate.
(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management,
Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor
de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe
numele lor de către AMPOCU/OI.
(5) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform prezentului acord de parteneriat.
(6) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare/ordinului de finanțare/deciziei de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru
restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(7) Partenerul este direct responsabil de asigurarea măsurilor si procedurilor care ii revin direct ca urmare a rezilierii /revocarii încât să asigure respectarea de către
liderul de parteneriat a termenului de restituire a sumelor menționate de AMPOCU/OIPOCU în decizia de reziliere/ordinul de revocare a cererii de finanțare, dacă este cazul.
(8) Partenerii cărora li s-a virat prefinanțarea trebuie să comunice data virării acesteia liderului de parteneriat, astfel încât liderul de parteneriat să poată îndeplini
obligația privind depunerea cererii de rambursare.
Art. 8 Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile
în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea
implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.
Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea
operatiunii. Proiect / operațiune finalizată înseamnă o operațiune care a fost încheiată în mod fizic sau implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost
efectuate de beneficiari, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor;
(2) Înainte de finalizarea operatiunii, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin
proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate
raportului final.
(3) Beneficiarul / Liderul de parteneriat / Partenerii vor acorda AMPOCU și OIPOCU responsabil dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar toate
documentele rezultate urmare a implementării operațiunii, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente privind proprietatea intelectuală sau industrială.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 20142020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului/ operatiunii, conform paragrafului (1).
Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu
respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanţare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de
informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.
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Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui act adițional la acordul de
parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanţare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc
şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Dispoziții finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care pârțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele
competente.
(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu
AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a
tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii
Generale şi Condiţii Specifice.
Întocmit în 4, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături
Lider de parteneriat
Județul Covasna

TAMÁS Sándor,
Președinte

Semnătura

Data şi locul semnării

Partener 1
Loop Operations

LUPU Rodica,
Administrator

Semnătura

Data şi locul semnării

Partener 2
Asociația pentru Promovarea
Economiei Cunoașterii

LAZĂR Gabriel,
Împuternicit reprezentant legal

Semnătura

Data şi locul semnării

HOTĂRÂREA Nr. 32/2018
privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului
Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza
prevederilor Legii educției fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei
sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor
programe sportive în baza prevederilor Legii educției fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice,
precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 165/2017 pentru aprobarea regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor
sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr.
69/2000, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 169/2017 privind numirea
comisiei de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul
urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și
încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive,
respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile
de cheltuieli; Procesele-verbale nr. 2304/08.03.2018 și

2788/22.03.2018, ale comisiei de evaluare a documentațiilor în
ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de
activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile
regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului
finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli; în baza
art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 6 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 alocarea unei sume de 110.000 lei din
bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor
programe sportive în baza prevederilor Legii educției fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și
Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 32/2018
Finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Județului Covasna a unor programe sportive
Denumirea structurii sportive

Denumirea proiectului/programului

Finanţare
acordată (lei)

Selecția, pregătirea și participarea echipei de seniori și U19 (tineret) în Campionatul național
de futsal Liga I ediția 2017-2018 retur și în Cupa României ediția 2017-2018

40.000

Campionatul național de tenis de masă

10.000

3

Asociaţia Club Sportiv „Futsal Spicom”
Sfântu Gheorghe
Asociaţia Clubul Sportiv „Electrica” Sf.
Gheorghe
Asociaţia Clubul Sportiv „ORT Racing”

5.000

4

Club Auto Crono CV

Motocros 2018
Campionatul național de viteză în coastă Divizia 2 și Campionatul regional de viteză în coastă
etapa III, Ojdula
Participarea echipei de futsal în Campionatul național Liga II

20.000

Participarea echipelor de baschet copii în Campionatul național, regional și la concursuri
internaționale
TOTAL:

30.000

Nr.
crt.
1
2

5
6
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Asociaţia Clubul Sportiv „KSE” Târgu
Secuiesc, secția futsal
Asociaţia Clubul Sportiv „KSE” Târgu
Secuiesc, secția baschet

5.000

110.000

HOTĂRÂREA Nr. 33/2018
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Organigramei și Statului de funcții ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna, văzând
Raportul Direcției Economice precum şi rapoartele comisiilor
de specialitate întocmite în acest sens, având în vedere:
referatul Direcției Economice nr. 292/19.01.2018; Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Avizul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici nr. 11350/2018, înregistrat
la Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub
nr. 1822/21.02.2018; în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în
temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei
nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data
de 1 aprilie 2018.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 203/2017
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna,
precum și orice alte dispoziții contrare.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/2018

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33/2018
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna
Nr.
crt.

Structura

Funcția de
demnitate
publică

Funcția publică
de
de execuție
conducere

Clasa

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

Funcţia contractuală
de
de execuție
conducere

Gradul/
treapta
profesională

Nivelul
studiilor

DEMNITARI
1

preşedinte

S
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Nr.
crt.
2
3

Funcția publică
Funcția de
demnitate
de
de execuție
publică
conducere
vicepreşedinte
vicepreşedinte
ADMINISTRATOR PUBLIC
Structura

Clasa

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

Funcţia contractuală
de
de execuție
conducere

Gradul/
treapta
profesională

Nivelul
studiilor

S
S
administrator
public

4

S

SECRETAR AL JUDEŢULUI
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

secretar al
II
S
judeţului
Compartiment de autoritate tutelară şi probleme sociale
consilier
I
asistent
S
DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI DEZVOLTAREA TERITORIULUI
director
II
S
executiv
director
executiv
II
S
adjunct
Compartimentul juridic
consilier
I
superior
S
juridic
consilier
I
superior
S
juridic
consilier
I
superior
S
juridic
consilier
I
superior
S
juridic
consilier
I
principal
S
juridic
consilier
I
asistent
S
juridic
consilier
I
superior
S
juridic
Compartimentul administraţie publică și editare a monitorului oficial al județului
consilier
I
principal
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
Compartimentul relaţii cu publicul, petiţii
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
Secretariatul A.T.O.P.
inspector
I
superior
S
consilier
I
debutant
S
Compartimentul
registratură

24

referent
inspector de
specialitate

25
26
27
28
29
30
31

Serviciul investiţii şi patrimoniu
şef serviciu
consilier
consilier
consilier
referent
referent

I
I
I
III
III

II
superior
superior
asistent
superior
superior

inspector de
specialitate
inspector de
specialitate

33
Compartimentul achiziţii publice

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

22

consilier
inspector
consilier
referent
Serviciul managementul proiectelor
șef serviciu

I
I
I
III

superior
superior
superior
principal

M

II

S

IA

S

IA

S

S
S
S
S
M
M

32

34
35
36
37

IA

S
S
S
M

II
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
referent
III
superior
M
consilier
I
superior
S
Unitatea de monitorizare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna”
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
DIRECŢIA ECONOMICĂ
director
II
S
executiv
Serviciul buget-finanţe-contabilitate
şef serviciu
II
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
principal
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
referent
III
superior
M

Nr.
crt.

Structura

Funcția de
demnitate
publică

54
55

Funcția publică
de
de execuție
conducere
consilier

Clasa

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

I

superior

S

Funcţia contractuală
de
de execuție
conducere

Gradul/
treapta
profesională

casier

Nivelul
studiilor
M

Compartimentul resurse umane
56
57
58
59
60
61
62
63

consilier
consilier
consilier
consilier
Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G.
şef birou
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
superior
superior
superior

S
S
S
S

I
I
I

II
superior
superior
superior

S
S
S
S
inspector de
specialitate

64
65

consilier

I

superior

S

I

superior

S

II

superior

SSD

II

S

I

S

I
I
III
I

superior
superior
superior
superior

S
S
M
S

I
I

superior
superior

S
S

IA

S

I

S

I

S

IA

M

I

S

IA

S

IA
IA

M
M

Compartimentul informatic
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75

consilier
referent de
specialitate
DIRECŢIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV
arhitect-şef
director
executiv
adjunct
Compartimentul urbanism şi G.I.S.
consilier
consilier
referent
consilier
Compartimentul control urbanism
consilier
consilier
Compartimentul administrativ-gospodăresc

inspector de
specialitate
inspector de
specialitate
referent
inspector de
specialitate
inspector de
specialitate
referent
referent

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
consilier
I
principal
S
CABINETUL PREŞEDINTELUI
director de
cabinet
consilier
consilier
consilier

86
87
88
89

S
S
S
S

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE
şef serviciu

90

inspector de
specialitate
inspector de
specialitate
inspector de
specialitate
referent
inspector de
specialitate
inspector de
specialitate
muncitor
calificat
muncitor
calificat
muncitor
calificat
șofer
şofer
şofer
şofer
şofer

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

II

S

IA

S

IA

S

II

S

IA

SSD

II

S

II

S

II

M;G

II

M;G

II

M;G

I
I
I
I
I

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE
105
106
107
108

consilier
consilier
consilier
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
auditor

I
I
I

superior
superior
principal

S
S
S

I

superior

S

23

Nr.
crt.
109

Funcția publică
de
de execuție
conducere
auditor
PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ
Structura

Funcția de
demnitate
publică

Clasa

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

I

asistent

S

Funcţia contractuală
de
de execuție
conducere

muncitor
calificat
muncitor
calificat
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor

110
111
112
113
114
115

Funcția
Nr. total de demnitari
Nr. total de funcții publice
Nr. total de funcții publice de conducere
Nr. total de funcții publice de execuție
Nr. total de funcții contractuale
Nr. total de funcții contractuale de conducere
Nr. total de funcții contractuale de execuție
Nr. total de posturi din cadrul autorității

HOTĂRÂREA Nr. 34/2018
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de
aprobare a Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy, văzând Raportul Direcţiei Economice, precum
şi Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările
și completările ulterioare; ținând cont de adresele Şcolii Populare
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe nr. 85/06.03.2018 și
110/19.03.2018, înregistrate la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 2225/06.03.2018, respectiv
2582/19.03.2018, 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 completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama Școlii Populare de Arte și

Gradul/
treapta
profesională

Nivelul
studiilor

II

M;G

II

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

Număr de posturi
3
73
10
63
39
2
37
115

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Școlii Populare de Arte
și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 177/2017
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii
Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean
Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna şi Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 34/2018

ORGANIGRAMA
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34/2018
STATUL DE FUNCŢII
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Funcţia de execuţie

Funcţia de
conducere

Director
Biroul educație culturală permanentă
Șef birou
Expert
Instructor
Biroul proiecte educaționale
Șef birou
Inspector de specialitate
Inspector de specialitate
Inspector de specialitate
Biroul administrativ-gospodăresc
Șef birou
Inspector de specialitate
Inspector de specialitate
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Îngrijitor
TOTAL:

HOTĂRÂREA Nr. 35/2018
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea
de aprobare a Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe,
văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, precum
și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Covasna; având în vedere: Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul
ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal; Ordinul ministrului
sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale
a personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 83/2010 privind
preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului
Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2015 privind
aprobarea a structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; ținând cont de
Referatul Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe nr. 1937/377/12.02.2018,
înregistrat la Registratura generală a Consiliului Judeţean
Covasna sub nr. 1488/14.02.2018; 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
completările ulterioare,

Nivel
studii

Grad

S

II

S
S
M

II

S
S
S
S

II

S
S
S
M
M; G
M; G
M/G

II

Treapta/
Gradul
profesional

Număr
posturi
1,0

I
I

1,0
15,0
5,5

I
III
debutant

1,0
2,0
2,0
1,0

II
debutant
I
I
III

1,0
2,0
1,0
2,0
0,5
1,0
4,0
40,0

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform
anexelor nr. 2 și 2a.
Art.3. Anexele nr. 1, 2 şi 2a fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 231/2017 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform
anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 35/2018
ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „Dr. FOGOLYÁN KRISTÓF" SFÂNTU GHEORGHE

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 35/2018
STATUL DE FUNCŢII
AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26

Funcția
MANAGER GR.II.
DIRECTOR FINANCIAR-CONT.GR.II.
DIRECTOR INGRIJIRI GR.II.
DIRECTOR MEDICAL
medic SEF SECTIE
medic SEF SECTIE
medic SEF LABORATOR
medic SEF
medic
medic
medic
medic
medic
medic
medic
farmacist SEF
farmacist
farmacist
farmacist
biochimist
biolog
biolog
chimist
psiholog
psiholog practicant
psiholog practicant
psihosociolog
kinetoterapeut
kinetoterapeut
balneofiziokinetoterapeut
asistent medical
asistent medical
moasa
moasa
asistent social
asistent medical SEF
asistent medical SEF
asistent medical
asistent medical
asistent medical

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
S
PL
PL
PL
M

Gradul profesional /
Treapta profesională

primar
specialist
primar
primar
primar
specialist
rezident anul I
rezident anul II
rezident anul IV
rezident anul V
primar
primar
specialist
principal
principal
specialist
principal
specialist
autonom
specialist
principal

principal
principal

principal
principal
principal
principal

Număr
posturi
1,0
1,0
1,0
1,0
13,0
1,0
3,0
2,0
56,0
62,0
1,0
2,0
2,0
11,0
9,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
11,0
5,0
1,0
4,0
1,0
4,0
14,0
264,0
92,0
1,0

Nr.
crt.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Funcția
asistent farmacist
asistent farmacist
sora medicala
registrator medical
registrator medical
tehnician
tehnician
infirmieră
agent dezinfecţie-deratizare-dezinsecţie
autopsier
spălătoreasă cu gestiune
spalatoreasa
brancadier
bucătar
ingrijitor curățenie
SEF SERVICIU GR.II
SEF SERVICIU GR.I.
SEF ECHIPA I.
economist
economist
auditor
consilier juridic
consilier juridic
analist programator ajutor
operator calculator
preot
preot
inspector de specialitate
referent de specialitate
referent de specialitate
inginer
inginer
subinginer
magaziner
magaziner
merceolog
merceolog
arhivar
casier
referent
referent
referent
referent
secretar
pompier cadru tehnic
pompier cadru tehnic
pompier servant
portar
portar
șofer
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor
muncitor necalificat
muncitor necalificat
TOTAL:

Nivelul
studiilor
PL
PL
M
M
M
M
M
G
G
G
G
G
G
M;G
G
S
PL
G
S
S
S
S
S
M
M
S
S
S
S
S
S
S
SSD
M
G
M
M
M
M
M
M
M
M
M
G
G
G
G
G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

Gradul profesional /
Treapta profesională
principal
principal
principal
principal
II

IA
I
I
IA
II
IA
I
I
II
I
II
III
II
debutant
I
I
I
IA
I
I
I
IA
I
II
I
I
II
II
I
II
II
I
II
III
IV
I
II

Număr
posturi
1,0
5,0
1,0
3,0
31,0
1,0
1,0
128,5
1,0
2,0
1,0
9,0
26,0
6,0
88,0
5,0
1,0
1,0
5,0
4,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
5,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
8,0
3,0
1,0
4,0
14,0
6,0
10,0
8,0
6,0
5,0
1011,5

HOTĂRÂREA Nr. 36/2018
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii
de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul
Covasna pentru perioada 2018-2027

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, în baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. „d” şi
în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de
canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 20182027, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei
Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului,
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
49/2015 privind aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul
de apă și apă uzată din județul Covasna, cu modificările și
completările ulterioare; adresa Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Aquacov”nr. 21/18.01.2018, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
654/22.01.2018; fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii de
apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna
pentru perioada 2018-2027, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
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Notă: Anexa la Hotărârea nr. 36/2018 a fost comunicată celor interesați și
poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 37/2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie „Extindere, Modernizare Școală Gimnazială
Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din
data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investiţie „Extindere, Modernizare Școală
Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și
Magazie”, 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: Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; 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; ținând cont de avizul Comisiei tehnico-economice a
Consiliului Judeţean Covasna nr. 69/20.12.2017, 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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de
investiţie „Extindere, Modernizare Școală Gimnazială Specială
Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie” elaborat de S.C.
OPEN WORKS SRL în calitate de Proiectant general, cu sediul în
Sfântu Gheorghe, județul Covasna, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Extindere, Modernizare Școală
Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și
Magazie”, 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 precum și Direcția Economică.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 37/2018 a fost comunicată celor
interesați și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 38/2018
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației
imobilului-corp de clădire, din imobil cu destinație de
învățământ în imobil cu altă destinație în vederea demolării
Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea
propunerii de schimbare a destinației imobilului-corp de
clădire, din imobil cu destinație de învățământ în imobil cu altă
destinație în vederea demolării, văzând Raportul de specialitate
al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea
Teritoriului, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, având în
vedere: art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.
5819/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
știinţifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a
instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; ținând cont de
adresa nr. 8475/12.03.2018 a Ministerului Educației Naționale
- Direcția Patrimoniu și Investiții, înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
2572/19.03.2018, în baza art. 91 alin. (1) lit. „c” coroborat cu
art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 1 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 expertiza tehnică elaborată de către SC
EXPERT BENKE SRL Tg. Mureș, conform anexei nr. 1.
Art.2. (1) Se aprobă propunerea de schimbare a destinației
imobilului-corp de clădire sudic a Școlii Gimnaziale Speciale
din Sf. Gheorghe, situată în municipiul Sf. Gheorghe P-ța
Kálvin nr. 3, Județul Covasna, din imobil cu destinație
învățământ în imobil cu altă destinație în vederea demolării.
(2) Corpul de clădire arătat la alin. (1) este compus din:
- la parter: sală profesorală în suprafață de 50,83 mp, sală
de clasă în suprafață de 33,12 mp și magazie în suprafață de
16,18 mp identificate și delimitate în Planșa nr. A-04 la
Proiectul nr. 10616/2017, conform anexei nr. 2;
- la etaj: sală profesorală în suprafață de 49,96 mp și sală
profesorală în suprafață de 50,27 mp identificate și delimitate în
Planșa nr. A-05 la Proiectul nr. 10616/2017, conform anexei nr. 3.
Art.3. Schimbarea de destinație operează de la data emiterii
avizului conform al Ministerului Educației Naționale.
Art.4. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2018
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
ai obiectivului de investiție cu titlul „Extindere, Modernizare Școală
Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”
1. Valoarea totală a investiţiei, fără TVA: 11.044.752,73 lei
2. din care construcţii-montaj (C+M), fără TVA: 8.423.972,07 lei
3. Durata de realizare(estimată): 36 luni
4. Principalii indicatori tehnico-economici:
Dimensiunile maxime la teren
Regim de înălțime
Înălțime maximă cornișă/coamă
Aria construită propusă
Aria desfășurată propusă
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56,12 x 29,33 m
P+M, S+P+1, P+3
14,52/ 14,52 m
1217 mp
3702 mp

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Notă: Anexele la Hotărârea nr. 38/2018 au fost comunicate celor interesați
și pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 39/2018
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2* la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998
privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA.
prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri
Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna, pentru modificarea și
completarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri
Covasna SA. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri
şi Poduri Covasna, Raportul de specialitate al Direcţiei
Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile: Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și a O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, luând în considerare:
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 155/2012 pentru
modificarea și completarea anexei nr. 2* la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea
S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA. prin reorganizarea Regiei
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 94/2015 privind aprobarea majorării capitalului
social și mandatarea reprezentanților AGA pentru majorarea
capitalului social al SC Drumuri și Poduri Covasna S.A; în
baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi „d”, și în temeiul art. 97 alin. (1)

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa nr. 2* - Actul constitutiv al Societăţii
Drumuri şi Poduri Covasna S.A. - la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C.
“Drumuri şi Poduri” Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi
completările ulterioare se modifică și se completează conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.Se mandatează domnii Bodó Lajos și Pethő István,
având calitatea de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății
Drumuri şi Poduri Covasna S.A. să voteze la proxima ședință a
adunării generale în favoarea modificării și completării Actului
Constitutiv, așa cum se arată în anexa la prezenta hotărâre.
Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu
realizarea formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Covasna se împuternicesc domnii Bodó Lajos
și Pethő István, reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri şi
Poduri Covasna S.A.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 39/2018
PROIECT

Act adițional nr. 1 la
ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII DRUMURI ŞI PODURI COVASNA S.A.
Articol unic: Anexa nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA. prin reorganizarea Regiei
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 155/2012, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. Forma juridică a societăţii comerciale.
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.”
2. La articolul 7, alineatul (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Capitalul social este în sumă de 1.143.930 lei, împărţit în 13.458 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 85 RON fiecare, în întregime subscrise de acţionar.
(2) Capitalul social arătat la alin. (1) este în întregime subscris de Judeţul Covasna, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime.”
3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
„Art. 10 1. (1) Consiliul Județean Covasna exercită în numele județului Covasna, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societatea
Drumuri și Poduri Covasna SA, în condițiile legii.
(2) Consiliul Județean Covasna, prin hotărâre, desemnează cel mult 2 persoane ca reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea generală a acționarilor încheindu-se un
contract de mandat cu fiecare reprezentant.
(3) Mandatul este cu titlu gratuit și este valabil cel mult 4 ani, cu posibilitate de prelungire.
(4) Durata mandatului, modelul contractului de mandat, precum și celelalte condiții sunt stabilite în hotărârea consiliului județean prin care se desemnează reprezentanții
județului în Adunarea generală a acționarilor.”
4. La articolul 12, alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) să facă propuneri Consiliului Județean Covasna privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;”
5. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii unui mandat special prealabil din partea Consiliului Județean Covasna exprimat prin
act administrativ, în următoarele cazuri:
a.) schimbarea formei juridice a societăţii;
b.) mutarea sediului societăţii;
c.) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d.) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, sedii secundare, reprezentanțe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e) înfiintarea de societăţi comerciale sau participarea la înființarea de societăţi comerciale;
f.) mărirea şi reducerea capitalului social sau reîntregirea sa;
g.) modificarea statutului, transformarea formei juridice a societăţii sau schimbarea şi mutarea sediului;
h.) fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale sau schimbarea obiectului de activitate al acestuia;
i.) acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administrație, a directorului general şi a auditorului, pentru pagube pricinuite societăţii comerciale;
j.) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
k.) dizolvarea anticipată a societăţii;
l.) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative,conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
m.) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
n.) emisiunea de obligaţiuni;
o.) orice hotărâre care implică modificarea sau completarea actului constitutiv al societății.”
6. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) La adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor pot fi invitate, respectiv pot participa fără drept de vot președintele și vicepreședinții Consiliului
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Județean Covasna, administratorul public, directorii executivi, șefii serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum și
orice alte persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna sau a societății Drumuri și Poduri Covasna S.A, ale căror prezență este necesară la
ședințele adunării.”
7. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sau extraordinare este necesară prezenţa ambilor reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea generală a
acționarilor. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu unanimitate de voturi.”
8. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare
poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu votul membrului adunarii generale a
acționarilor prezent.“
9. Alineatul (3) și (5) al articolului 14 se abrogă.
10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui membru al adunării generale a acționarilor se poate decide ca votul să fie secret.”
11. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru
numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control
ale societăţii.”
12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de Administrație, compus din 5 persoane fizice, denumiţi în
continuare administratori, desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor, în condițiile legii.”
13. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Desemnarea a 4 membri în Consiliul de Administrație se face de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție
prevăzută de lege.”
14. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) O persoană în Consiliul de Administrație este propusă de autoritatea tutelară, pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.”
15. La articolul 16, alineatul (6) punctul a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a.) cel puţin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de
audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;”
16. La art. 16, alineatul (6), după punctul d) se introduce un nou punct, punctul e) cu următorul cuprins:
”e.) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.”
17. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(8) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității tutelare, în termen de 45 de zile de la
vacantare, în condițiile legii.”
18. La articolul 16, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, acționarii, prin autoritatea publică tutelară convoacă adunarea generală a acționarilor
în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în condițiile legii.”
19. La articolul 16, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(10) Dacă vacanța prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, prin autoritatea publică tutelară, vor convoca, de
îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de
selecție a administratorilor, în condițiile legii.”
20. La articolul 16, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(11) În situația în care vacanța postului de administrator intervine înainte de încetarea mandatului prin ajungerea la termen, durata mandatului administratorului
desemnat în urma procedurii de selecție organizată în condițiile legii, este egală cu perioada rămasă din mandatul membrilor Consiliului de administrație în funcție.”
21. La articolul 16, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(13) Conducerea societăţii comerciale se asigură de către Consiliul de Administrație în baza contractelor de mandat semnate de către fiecare administrator, pe de o parte
și membrii adunării generale a acționarilor pe de altă parte, conform prevederilor legale.”
22. La articolul 16, după alineatul (17) se introduc două noi alineate, alineatele (171 ) și (172), cu următorul cuprins:
„(171) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de
selectie prevazute la art. 35 alin. (4)-(7) din O.U.G. nr. 109/2011.
(172) Directorii, indiferent dacă sunt selectati din cadrul Consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de administrație, la recomandarea
comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu
prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011.”
23. La articolul 17, după punctul i) se introduce un nou punct, punctul j) cu următorul cuprins:
„j.) Adoptă în termen de 90 de zile de la numire un Cod de etică care se publică prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a
societății și se revizuiește anual.”
24. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolul 171 și 172 cu următorul cuprins:
„Art. 171(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul
constitutiv.
(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societății, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.”
„Art. 172. (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit.
(2) Se pot stabili alte comitete consultative.
(3) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului de administrație procedura de
selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administrație candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează
propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.
(4) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Comitetele prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.
(6) Modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative este prevăzut în regulamente interne aprobate de Consiliul de
administrație.”

HOTĂRÂREA Nr. 40/2018
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru
ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de
administrație al Societății Drumuri și Poduri Covasna SA
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea declanșării
procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante de
membru în Consiliul de administrație al Societății Drumuri și
Poduri Covasna SA, Raportul de specialitate al Direcţiei
Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
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având în vedere prevederile: Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și a O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, luând în considerare:
adresa înregistrată la Registratura generală a Consiliului
Județean Covasna sub nr. 2799/22.03.2018, transmisă de
Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA, în baza art. 91 alin.
(2) lit. „c” şi „d”, 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 declanșarea procedurii de selecție pentru
ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de
administrație al Societății Drumuri și Poduri Covasna SA.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează domnii Bodó Lajos și Pethő István, având
calitatea de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri şi
Poduri Covasna S.A.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 41/2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 78/2017 privind reorganizarea și
funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului
Judeţean Covasna
Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.

78/2017 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico
- economice a Consiliului Județean Covasna, având în vedere
Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism și Administrativ,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, în conformitate cu
prevederile art. 22 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2017 privind
reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico - economice a
Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările 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. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 78/2017 privind reorganizarea şi funcţionarea
Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna,
cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 41/2018
(Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 78/2017)

Componenţa nominală a Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Covasna
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

- GRÜMAN Róbert-Csongor - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
- NISTE Gabriel-Nicolae - Arhitect-şef al judeţului Covasna
- MARINCEA Gabriela-Liliana - Consilier la Compartimentul urbanism și GIS
Membri titulari:
Membri supleanţi:
- VERES János - Director executiv - Direcţia Economică;
- PÉNZES Cecilia-Boglár - Șef serviciu - Serviciul investiții și
patrimoniu;
- SZŐTS Pál - Consilier - Serviciul investiții și patrimoniu;
- FEKETE Júlia-Judit - Consilier -Compartimentul urbanism și
GIS;
- MIHÁLY Daniela - Consilier - Compartimentul urbanism și
GIS;
- JÁNOSI Zsolt - Consilier - Compartimentul control urbanism;
- POPINĂ Dorin - Consilier - Compartimentul control urbanism;
- SZÉKELY Réka - Consilier juridic - Compartimentul juridic;
- FEJÉR Alexandru - Director general - S.C. Gospodăria
- MÁTYÁS Ferenc - Director tehnic S.C. Gospodăria
Comunală S.A. Sf. Gheorghe;
Comunală S.A. SF. Gheorghe;
- Ing. JÓZSA Csaba - Director - Sucursala de Distribuție a
- VERESS Attila Huba - Șef BEAR SDEE Covasna;
Energiei Electrice Covasna;
- Gheorghe NEAGU - Director executiv - Agenţia pentru
- Gabriel Nicolae SIMINICEANU - Şef serviciu - Agenţia
Protecţia Mediului Covasna;
pentru Protecţia Mediului Covasna;
- Ioan ILAȘ - Director - Sistemul de Gospodărie a Apelor
- DEÁK Anna - Șef Birou Sistemul de Gospodărie a Apelor
Covasna;
Covasna;
- Lt. Col. NĂSTUȚĂ Constantin Adrian - Inspectoratul pentru
- Mr. PREDICIOIU Daniel - Inspectoratul pentru Situaţii de
Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” Jud. Covasna;
Urgenţă „Mihai Viteazul” Judeţul Covasna;
- Camil MIHALCEA - Specialist soluții tehnice - Nicolae VLAICU - Supervizor - Compartiment Operațiuni
Departamentul Centru Operațiuni BV-CV-HR, Telekom
Covasna, Telekom Romania Communications S.A.;
Romania Communications S.A.;
- Constantin NEAGU - Șef Sector Sf. Gheorghe-Făgăraș - S.C.
- DOMOKOS József - Şef FOL Complex Tg. Secuiesc - S.C.
Distrigaz Sud Rețele ENGIE
Distrigaz Sud Rețele ENGIE

HOTĂRÂREA Nr. 42/2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor
pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de
sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul
Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 29 martie 2018, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Grüman

Róbert-Csongor pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea
staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de
sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Județean
Covasna, văzând Raportul de specialitate al Direcției Urbanism și
Administrativ, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în
vedere art. 4 lit. „b”, art. 15 şi art. 23 alin. (3) lit. „a” din Normele
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
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aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările
ulterioare; ținând cont de adresele S.C. TRANSBUS S.A. nr.
189/09.03.2018 și 187/20.03.2018 înregistrate la Registratura
generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 2319/09.03.2018
și 2661/20.03.2018; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru
transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe
baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul
că traseul 19 ÎNTORSURA BUZĂULUI – OZUN - SF.
GHEORGHE va avea următorul cuprins:

Editat și tipărit de Consiliul Județean Covasna
Coordonator: Varga Zoltán, Secretar al judeţului Covasna
Selectare texte: Kányádi Beáta-Katalin
Tehnoredactare, tipărire: Szabó Ferenc

„
km
0
4,6
18,8
25,9
27,4
29,9
35,1
41,5
43,8
46

Nr.de
stație
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea stației
ÎNT. BUZĂULUI-Casa de Cultură
ÎNT. BUZĂULUI-Brădet mag. Coop consum
TELIU
MĂRCUȘ-Intersecția cu DC 26A
DOBÂRLĂU-Intersecția cu DC 15
BICFALĂU-Cămin Cultural
OZUN-Primărie
CHILIENI-Centru
SF. GHEORGHE-Parcare la intrarea fostei ISAMA
SF. GHEORGHE-Autogara Transbus S.A.

”
Baraolt, la 29 martie 2018.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al județului Covasna
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