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Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului 
 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna care asigură verificarea legalității actelor administrative 

și a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna figurează ca 

parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor 

normative, asigurarea asistenţei juridice de specialitate, precum şi coordonarea la nivel 

de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii 

publice. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului realizează 

sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice 

precum şi a dezvoltării teritoriului. 

În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, 

servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 

În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea 

problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică 

judeţeană şi cea locală, participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii 

consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean din domeniul administraţiei publice locale. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului efectuează 

periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a 

certificatelor de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de 

evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, P.S.I. şi alte domenii stabilite prin legi 

speciale în competenţa consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile 

de competență ale acesteia. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului exercită control 

asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului consiliului 

judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în 

condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean Covasna. Asigură difuzarea, 

evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, ține legătura acestuia cu mijloacele de 

informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor ridicate de 

cetăţeni prin diferite forme de adresare autorității administraţiei publice județene.  

Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, 

precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice, administraţie 

publică și dezvoltarea teritoriului. 
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Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor 

constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de 

coordonare a activităţii consiliilor locale în interesul comun. 

Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna, 

Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de 

interes public, în condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de lege 

privind transparența decizională. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte 

derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în 

funcţiune, stadiul fizic şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de 

lucrări întocmite de antreprenor; asigură obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii 

autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de investiţie. 

Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de 

investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor.  

Participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din 

bugetul propriu al judeţului. 

Asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 

programele anuale ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor efectuate 

conform legii. 

Asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de 

lucrări, întocmeşte formele de plată, organizează evidenţa decontărilor. 

Întreprinde demersurile necesare şi asigură finanţarea pentru contractarea şi 

procurarea utilajelor, dotărilor aferente lucrărilor de investiţii proprii ale consiliului 

judeţean. 

Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna. 

Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna. 

Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director executiv şi de 

un director executiv adjunct. 

 

În anul 2015 Direcția a realizat următoarele activități: 

 

1. DOMENIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

        În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna 

şi a comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 Astfel, în cursul anului 2015, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 

22 ori, după cum urmează:  
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-   de 11 ori în şedinţe ordinare; 

-   de 11 ori în şedinţe extraordinare. 

În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 207 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii 

economice, sociale şi culturale.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 491 de dispoziţii, reglementând 

diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă.  

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi 

persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţa publică, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În  cursul anului 2015 s-au primit, înregistrat și transmis Agenţiei Naţionale de 

Integritate 35 declaraţii de avere şi 35 declaraţii de interese ale consilierilor judeţeni, 

pentru anul fiscal 2014,  potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi s-au transmis la 

Agenţia Naţională de Integritate. 

În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor,  

funcţionarii din cadrul Compartimentului au colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană, care s-a 

desfăşurat în localitatea Chichiș, în data de 21 iunie 2015.  

S-au asigurat lucrările de secretariat pentru Comisia Judeţeană Covasna de 

Analizare a Proiectelor de Stemă ale Judeţului, precum şi a Municipiilor, Oraşelor şi 

Comunelor din Judeţul Covasna pentru analizarea proiectului de stemă al comunei 

Vîlcele.  

 

 

2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII  

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea 

şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 

din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra 

problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului 

judeţean. 

În data de 19 ianuarie 2015, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat 

între Județul Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe, Muzeul Național Secuiesc și 

Asociația “Vadon” pentru reglementarea condițiilor de punere în circulație a biletului de 

intrare combinat, în muzee. 



5 
 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 19 

ianuarie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 

sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidienele locale 

„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 2 februarie 2015 nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 

asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

31 martie 2015, s-a procedat la adoptarea actului normativ privind aprobarea încheierii 

unui Contract de parteneriat între Județul Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe, 

Muzeul Național Secuiesc și Asociația “Vadon” pentru reglementarea condițiilor de 

punere în circulație a biletului de intrare combinat în muzee. 

În data de 15 mai 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 

mai 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidienele locale 

„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 26 mai 2015 nu s-a formulat nici o 

propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii 

legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 iulie 

2015, a fost adoptat actul normativ pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

În data de 11 iunie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru modificare Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate 

de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile 

din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 11 

iunie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidienele locale 

„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 22 iunie 2015 nu s-a formulat nici o 

propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii 

legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 iulie 

2015, a fost adoptat actul normativ pentru modificare Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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În data de 16 iunie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea Planului POTSA-Strategia de dezvoltare 

a județului Covasna 2015-2020. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 

iunie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidienele locale 

„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 iunie 2015 nu s-a formulat nici o 

propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii 

legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 iulie 

2015, a fost adoptat actul normativ nr. 93/2015 privind aprobarea Planului POTSA-

Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020. 

În data de 18 iunie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea proiectului modelului de steag al 

județului Covasna.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 18 

iunie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale 

„Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 2 iulie 2015 nu s-a formulat nici o 

propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii 

legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 iulie 

2015, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului modelului de steag al 

județului Covasna. 

În data de 17 august 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 17 

august 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 

sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două 

cotidiene locale „Observatorul de Covasna”şi „Háromszék”, precum şi pe pagina de 

internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 31 august 2015 nu s-a formulat nici 

o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 

asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

01 octombrie 2015, a fost adoptat actul normativ pentru modificarea Actului constitutiv și 

a Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC. 

În data de 28 octombrie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2016, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, 

conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 28 

octombrie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 

sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene 

locale „Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 10 noiembrie 2015 nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 

asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 17 decembrie 2015, a fost adoptat actul normativ cu privire la stabilirea preţurilor 

medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2016, în vederea stabilirii venitului net din 

cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal. 

În data de 16 noiembrie 2015, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, 

tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de 

Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul 

Covasna.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 16 

noiembrie 2015 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 

sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două 

cotidiene locale „Observatorul de Covasna”şi „Székely Hírmondó”, precum şi pe pagina 

de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 1 decembrie 2015 nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 

asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

10 decembrie 2015, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a 

Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor (CMID) - Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - 

Târgu Secuiesc, județul Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la 

rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea 

unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între 

locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-

au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la 

Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost solicitate 

conducerii consiliului judeţean.   

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în 

semestrul I al anului au solicitat şi au fost primite în audienţă 56 persoane, din care 46 

persoane de domnul preşedinte Tamás Sándor, 2 persoane de domnul vicepreşedinte 

Henning László János și 2 persoane de domnul secretar al județului Varga Zoltán. 

Problemele celor 50 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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În semestrul II al anului au solicitat şi au fost primite în audienţă 62 persoane de  dl. 

preşedinte Tamás Sándor. 

Problemele celor 62 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul 

audienţelor. 

În 2015 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 20 petiții. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din 

Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 cu privire la 

informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean 

Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În cursul anului 2015, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul în acest sens fiind prezentat 

plenului Consiliului Județean Covasna. 

 

 

3. DOMENIUL JURIDIC  

 

Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului care îndeplineşte sarcinile cu privire 

la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor 

de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la 

compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna 

prezentate spre avizare.  

În anul 2015 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Județului Covasna, 

Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna în fața 

instanțelor de judecată de toate gradele. 

Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă  rezultând reducerea 

cauzelor noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.  

Astfel în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 13 cauze noi. La 

sfârșitul anului 2015, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 36 cauze dintre care s-au 

numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2015. 

S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile 

administrației publice locale din județul Covasna. 

În cursul anului 2015, Compartimentul juridic a întocmit un nr. de 11 de proiecte 

de Hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2015, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri 

ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 207 de hotărâri şi proiecte de 

dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 491. 

În total au fost întocmite un nr. de 698 de acte administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 745 contracte.  

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al 

Judeţului Covasna. 
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Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea 

forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu obligaţii 

militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii 

militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale prezentate Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 

 

4. ÎN DOMENIUL REGISTRATURII  

 

În cursul anului 2015 s-au primit prin poștă, curier, poștă electronică, fax sau direct de 

la petiționari precum și acte create din oficiu  într-un număr de 13 210, acte care au fost 

înregistrate în Registrul de intrare – ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea 

s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în Monitorul Oficial al României 

(Partea I). 

După înregistrare, aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean 

Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au atribuția legală de 

a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului 

judeţului Covasna, s-au repartizat actele către direcțiile sau compartimentele de 

specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat în  Registrul de intrare – 

ieșire datele conform rezoluției.  

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate 

Consiliului Județean Covasna Monitorul Oficial al Județului Covasna.  

De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit 6 procese verbale de predare-primire 

a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 3 procese verbale de predare 

primire a unor afişe sau pliante transmise către Consiliul Judeţean Covasna, precum și 12 

centralizatoare privind francarea trimiterilor poştale, care au fost înaintate către serviciul 

buget-finanţe, contabilitate. 

 

 

5. ÎN DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2015 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a 

documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au 

eliberat în total 50 de adeverinţe şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului 

Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 

Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi 

persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente pentru consultare 

cu respectarea procedurilor legale. 

În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna în 
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număr de 44 inventare, în cursul anului 2015 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi 

păstrarea acestora. 

În anul 2015 au fost selecționate și predate la REMAT 6 inventare după cum urmează:  

1. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate 

din anul 1995, 2 file, 13 u.a.,) înregistrat sub nr. 12.791 din 18. 12. 2015; 

2. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate 

din anul 1996, 2 file, 12 u.a.,) înregistrat sub nr. 12.792 din 18. 12. 2015; 

3. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate 

din anul 1997, 2 file, 14 u.a.,) înregistrat sub nr. 12.793 din 18. 12. 2015; 

4. Inventarul (M. Of. al jud. din România din anul 2004, 6 file, 136 u.a.,) 

înregistrat sub nr. 12.794 din 18. 12. 2015; 

5. Inventarul (M. Of.  al  României,  partea II, II/C,III, IV,VI  din  anul  2009,  

9 file, 135  u.a.,) înregistrat sub nr. 12.795 din 18. 12. 2015; 

6. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Biroul Resurse Umane din     

perioada 1999-2009, 24 file, 253  u.a.,) înregistrat sub nr. 12.954 din 18. 12. 2015. 

 

În anul 2015 s-au predat un număr de 2  inventare la Arhivele Naţionale, create 

de către: Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - I.C.A.S - București, din cadrul 

Ministerului Silviculturii ( amenajamente ale pădurilor comunale din județul Covasna), 

- perioada 1974-1985; Institutul de Cercetare, Proiectare și Documentare Silvică - 

I.C.P.D.S. - din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții-

Direcția Generale a Silviculturii (amenajamente ale pădurilor comunale din județul 

Covasna), - perioada 1971-1973; Institutul de Cercetări  și Proiectări pentru Industria 

Lemnului – din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, 

- anul 1976, Inventarul nr. 1/2015, perioada 1971-1985, 10 file, 79 u.a.,) înregistrat sub nr. 

3899 din 21. 04. 2015; Inventarul nr. 2/2015, (Statele de plată)  perioada 1924-1949, 6 file, 

51 u.a.,) înregistrat sub nr. 3900 din 21. 04. 2015. 

 

 

6.  ÎN DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna (ATOP) este un organism cu rol 

consultativ, care este organizat şi funcţionează la nivelul judeţului Covasna, care-și 

desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, având ca scop sporirea eficienţei serviciului 

poliţienesc la nivelul judeţului în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Romane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.  

Pe parcursul anului 2015 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a 

desfăşurat următoarele activităţi:  
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- a iniţiat un număr de 3 proiecte de hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a ATOP Covasna, și 2 proiecte de dispoziții ale președintelui privind 

revocarea  și desemnarea unor membri în ATOP; 

- s-a întrunit lunar în şedinţe de plen şi în comisii de lucru, unde au fost invitaţi și 

reprezentanţi ai autorităţilor locale cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice; 

- pe baza informărilor periodice efectuate de instituțiile de ordine publică, a 

monitorizat activitățile acestora și a făcut propuneri privind înlăturarea deficiențelor; 

- s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii 

publice, în vederea cunoaşterii stării de ordine publică din localităţile judeţului Covasna. 

În cadrul acestor întâlniri s-a urmărit colaborarea dintre posturile de poliţie rurale, poliţie 

locală, jandarmerie, și administrația publică locală (primăriile și consiliile locale); 

- ședințele în plen s-au desfășurat și la primăriile din diferite zone ale județului, în 

comun cu organele de ordine publică din zona respectivă, analizându-se problemele de 

ordine publică cu care se confruntă aceștia, cum ar fi: 

 infracțiuni judiciare, economico-financiare, criminalitate stradală; 

 cauzele accidentelor produse în județul Covasna; 

 starea clădirilor din județ, în caz de seism;  

 creșterea eficienței în prevenirea și combaterea infracționalității în mediul rural 

(în special furturi); 

- a organizat consultări cu membrii comunității locale și cu organizații 

neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și (de exemplu: activități 

de salvamont, apărare împotriva seismelor, etc.); 

- a elaborat Planul strategic pe anul 2015 care cuprinde principalele obiective și 

priorități de interes județean și indicatorii de performanță minimali de interes județean 

pentru serviciul polițienesc; 

- a elaborat Raportul anual privind eficiența activităților desfășurate de structurile 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în anul 2015; 

- la Consiliul Județean Covasna s-a organizat o întâlnire a membrilor ATOP Covasna 

cu reprezentanți ai ATOP Brașov, ai ANATOP și cu reprezentanți ai Poliției Naționale 

Comunitare din Ungaria (Országos Polgárőr Szövetség) în cadrul căreia s-a făcut schimb 

de experiență și s-au făcut propuneri de modificare a legislației din acest domeniu de 

activitate, cu scopul modernizării și eficientizării serviciului polițienesc; 

- împreună cu instituțiile de ordine publică competente a analizat și a propus 

organelor de poliție soluționarea plângerilor și sesizărilor făcute de cetățenii, în domeniul 

lor de competență;  

- a participat la activităţile organizate de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Covasna, cu ocazia Zilei Poliţiei Române. 

În ansamblu, județul Covasna este un județ cu o infracționalitate foarte scăzută, 

raportat la nivelul întregii țări. 

La nivelul județului numărul infracțiunilor a scăzut în 2015 cu 10% față de anul 

precedent. La acest rezultat a contribuit profesionalismul celor care asigură siguranța și 
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ordinea publică și de asemenea montarea de camere de supraveghere video în punctele 

vulnerabile la infracțiuni.  

 

7. ÎN DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU  

 

Domeniul investiții: 

1. Obiectiv de investiție: Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu 

utilităţi, situat în str. Recoltei, nr. 3., din municipiul Sfântu Gheorghe 

- pe data de 30.09.2015, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, 

- valoarea investiției este de 2.694.585,51 cu TVA, 

- lucrările au fost executate conform proiectului și a caietului de sarcini, 

- comisia de recepție în urma constatărilor făcute, a propus admiterea recepției. 

 

2. Realizare acces și utilități la locuințele de serviciu din incinta Spitalului Județean de 

Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe 

a) contract de lucrări-terasamente, sistem rutier, lucrări de artă-zid de sprijin, 

amenajare spații verzi și siguranța circulației:  

- valoarea contractului se împarte astfel: Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna va plăti 56,65% din valoarea contractului, în sumă de 107.052,77 lei cu TVA, iar 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va 

plăti 43,35% din valoarea contractului; 

b) contract de lucrări – lucrări alimentare cu apă, lucrări de canalizare menajeră și 

pluvială: 

- valoarea contractului se împarte astfel: Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna va plăti 91,21% din valoarea contractului în valoare de 91.917,09 lei cu TVA, iar 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va 

plăti 8,79% din valoarea contractului, 

- în data de 23.12.2015, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de 

recepție în urma constatărilor făcute, a propus admiterea recepției. 

 

3. Construcție pentru marcarea limitei de județ Chichiș-DN 11, km 19+227 

- în data de 22.12.2015 a avut loc recepția finală la obiectivul mai sus menționat, 

- construția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei, până în 

prezent.  

 

4. Completare geamurilor sparte și lipsă la clădirea monumentului istoric Castel 

MIKÓ-Olteni, comuna Bodoc 

- în data de 11.12.2015 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul mai 

sus menționat, 

- lucrări comandate au fost executate conform cerințelor din punct de vedere 

cantitativ și calitativ, 

- valoarea acestor lucrări a fost de 3.077,93 lei cu TVA. 
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5. Lucrări de intervenții la imobilul din localitatea Malnaș-Băi.  

- în data de 11.06.2015 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul mai 

sus menționat, 

- lucrări comandate au fost executate conform cerințelor din punct de vedere 

cantitativ și calitativ, 

- valoarea acestor lucrări a fost de 49.800,37 lei cu TVA. 

 

Domeniul administrarea patrimoniului: 

În anul 2015 Biroul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri. 

S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând 

domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 

S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau concesiune la 

alte instituţii sau persoane juridice. 

S-a aprobat trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al 

acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, 

situate în comuna Comandău, județul Covasna, în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării acestora. 

A fost revocată Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 109/2014 privind darea în 

folosinţă gratuită a  Parcului Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni situat în comuna 

Moacșa, județul Covasna, Asociației „Vadon” Egyesület. 

S-a aprobat acordul pentru efectuarea de către comuna Bodoc a lucrărilor urgente de 

reparații asupra acoperișului Castelului Mikó, monument istoric clasificat sub codul LMI 

2010 CV-II-m-A-13242, aflat în coproprietatea județului Covasna și a comunei Bodoc, 

identificat în CF nr. 23743 al localității Bodoc. 

S-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea demolării, casării sau valorificării, după 

caz, a construcției situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, județul 

Covasna, înscris în CF nr. 33555 al municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. top 33555-C1, 

birouri+magazie construit înainte de 1989, aflat în domeniul privat al județului Covasna și 

în administrarea Ansamblului de Dansuri Trei Scaune – Háromszék. 

S-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna. 

S-a revocat Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului Covasna. 

S-a aprobat transmiterea dreptului de administrare a suprafeței de 123,16 mp din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în 

domeniul public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”, în vederea utilizării 

ca depozit.  

S-a aprobat transmiterea dreptului de administrare a suprafeței de 102,81 mp din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în 
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domeniul public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, în vederea 

utilizării ca depozit. 

S-a aprobat transmiterea dreptului de administrare a suprafeței de 102,81 mp din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în 

domeniul public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, în vederea 

utilizării ca depozit.  

S-a reziliat cu acordul părților  Contractul de comodat nr. 190/07.05.2008 încheiat între 

Consiliul Judeţean Covasna şi Grupul Școlar Apor Péter din Târgu Secuiesc.  

S-a aprobat prelungirea dării în administrare, respectiv în folosință gratuită Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale 

Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor ce aparțin proprietății private a 

județului Covasna - în cotă parte de ½ - , necesare desfășurării activității acestora, pe o 

perioadă de 1 an. 

 

8. ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

În cursul anului calendaristic 2015 Biroul de achiziţii publice a finalizat în total 11 

proceduri de achiziţii publice, din care 3 au ca obiect contracte de furnizare, 3 contracte de 

servicii şi 5 contracte de lucrări. Din totalul de 11 proceduri finalizate, 3 proceduri de 

achiziţie au fost anulate. 

În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul  2015  s-au încheiat contracte 

cu valoare totală de 57.553.287,21 lei cu TVA, din care contracte de furnizare cu valoare 

totală de 13.522.716,57  lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 3.167.174,37  

lei cu TVA şi contracte de lucrări cu valoare totală de 40.863.396,27 lei cu TVA. 

Din valoarea totală de 57.553.287,21 lei cu TVA ale contractelor încheiate în anul 2015, 

12.142.806,50 lei cu TVA reprezintă FONDURI EUROPENE astfel:  contracte de furnizare 

9.684.722,40 lei cu TVA, și contracte de lucrări 2.458.084,10 lei cu TVA. 

În cursul anului 2015 NU a fost contestată nici o procedură de achiziţie publică.  

Informaţiile detailate ale procedurilor de achiziţii publice din anul 2015 se regăsesc în 

tabelul anexat. 

 

 

 

9. ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI  

 

A) PROIECTUL “Reabilitarea  Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf”, 

mun. Sfântu Gheorghe”  - SMIS 13834 în cadrul Programului Operaţional Regional - Axa 

prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,  
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Valoarea totală a proiectului după încheierea procedurilor de achiziţie publică este de 

60.300.000 lei cu TVA, contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile 

este de: 2% din valoarea  eligibilă a proiectului. 

 

Rezultate aşteptate la finalizarea proiectului: 

- Recompartimentarea şi reamenajarea spaţiilor conform standardelor UE, 

- Modernizare instalaţii electrice, sanitare şi de telecomunicaţii, 

- Dotarea cu aparatură medicală nouă, 

- Modernizarea instalaţiilor de încălzire centrală, 

- Reabilitarea termică a clădirilor existente, 

- Dotarea cu noi ascensoare de mare capacitate. 

 

Activităţile proiectului în cursul anului 2015: 

 

I. Construcţii şi instalaţii: 

În cursul anului 2015 au fost executate majoritatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii:  

- Lucrări de consolidare a corpurilor de clădiri, 

- Lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi termice,  

- 2 scări de incendiu la corpul B şi F, 

- Montarea a 2 lifturi noi, 

- Reamenajarea corpului E şi formarea blocului operator cu 4 săli, 

- Reamenajarea corpului D şi formarea ATI, 

- Montarea centralelor de tratare a aerului, 

- Instalarea reţelelor de curenţi slabi/tari, 

- Montarea sistemului de gaze medicale, 

- Anveloparea termică a ansamblului de clădiri. 

Valoarea totală a lucrărilor executate până în 30 decembrie 2015 este de 23.742.678 lei. 

 

II. Dotări şi echipamente medicale: 

Furnizor a fost firma VAMED Standortentwicklung und Engineering G.m.b.H. & Co. – 

Austria, care a asigurat şi montarea echipamentelor medicale, respectiv instruirea 

personalului. 

Principalele echipamente şi dotări ce au fost furnizate: 

- bloc  operator cu 4 săli de operaţii – corp E, complet echipate, 

- 1 bloc pentru mici intervenţii chirurgicale – la corp B urgenţă, 

- sterilizare – corp F - departament complet echipat, 

- terapie intensivă (ATI) cu zonă de trezire – corp D, 

- laboratoare (imunologie, biochimie etc.) – corp E, 

- diferite ecografe, endoscoape, 

- parte hotelieră – saloane complet echipate – 222 de paturi cu noptiere, 

- sistem de stocare a datelor - PACS. 

Întreaga cantitate de dotări şi echipamente medicale a fost livrată până în finele lunii 

decembrie 2015, valoarea totală este de 26.946.652 lei. 
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III. Publicitatea proiectului: 

- Este amplasat panoul temporar pe şantier – la poarta Spitalului Judeţean, 

- Sunt aplicate autocolantele tip “Regio” pe echipamentele medicale furnizate. 

 

B) PROIECTUL - SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 

JUDEŢUL COVASNA 

- Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna - proiect în curs de 

implementare in cadrul POS – Mediu I 

- Pe data de 17.09.2010 s-a semnat Contractul de finanţare, 

- Valoarea totală a proiectului 128. 731.019,4 lei cu TVA, 

- Valoarea eligibilă a proiectului: 116.376.353,5 lei cu TVA, 

- Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la valoarea eligibilă este de 2.327.527,1 

lei cu TVA, 

- Valoarea neeligibilă a proiectului este 12.354.656,9 lei cu TVA. 

- După finalizarea achizițiilor publice aceste valori sau modificat astfel: 

- Valoarea totală a proiectului: 82.863.394,8 cu TVA, 

- Valoarea eligibilă a proiectului: 75.066.931,2 lei cu TVA  

- Valoarea alta decât cea eligibilă a proiectului conform POS Mediu: 7.796.463,6 lei 

cu TVA 

Sunt în derulare următoarele contracte: 

- 1) Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 2.481.798 lei cu TVA 

din care în anul 2015 s-a plătit suma de 131.948,4  lei cu TVA. 

- 2) Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică pentru 

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 877.364,5 lei cu 

TVA lei + TVA. În anul 2015 a fost plătită suma de 239.343,6 lei cu TVA. 

- 3) Servicii de audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Covasna, valoarea contractului - 36.820,6 lei cu TVA. 

- 4) Asistența tehnică acordată de proiectant: În anul 2015 a fost plătită suma de 

245.520 lei cu TVA. 

- 5) Furnizarea de echipamente pentru sistemul de management integrat al 

deșeurilor în județul Covasna: În anul 2015 a fost plătită suma de: 11.948.962,4 lei 

cu TVA. 

- 6) Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în judeţul Covasna –Valoarea 

contractului: 28.184.353,5 lei cu TVA. A fost finalizată lucrările la închiderea 

depozitului de la Întorsura Buzăului înainte de anul 2014. În anul 2014 au fost 

finalizate lucrările la depozitul de la Covasna. În anul 2015 au fost finalizate 

lucrările de  la depozitul de la Târgu Secuiesc  şi lucrările la subsectorul pasiv de la 

depozitul din Sfântu Gheorghe și sunt în curs lucrările la subsectorul activ de la 

depozitul din Sfântu Gheorghe. În anul 2015 a fost plătită suma de 19.368.925,2 lei 

cu TVA. 
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- 7) Construcţia unui nou Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), 

incluzând o linie de sortare şi o staţie de compostare în comuna Boroşneu Mare, 

Construcţia unei staţii de transfer în municipiul Târgu Secuiesc. Valoare contract: 

33.672.671,2 lei cu TVA. Au început lucrările în anul 2014. În anul 2015 a fost plătită 

suma de 27.305.055,5 lei cu TVA. Lucrările au fost finalizate în decembrie anului 

2015. 

 

C) IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „MANAGEMENTUL ADECVAT AL ARIILOR 

NATURALE PROTEJATE MUNŢII BODOC-BARAOLT, DEALUL CIOCAŞ-DEALUL 

VIŢELULUI, TINOVUL APA ROŞIE, TINOVUL APA LINĂ-HONCSOK, OLTUL 

SUPERIOR, RÂUL NEGRU, CIOMAD-BALVANYOŞ ŞI MESTECĂNIŞUL DE LA 

RECI”  

 

În anul 2015 au fost semnate act adiționale nr. 1 (700/12.11.2015), nr. 2 

(748/22.12.2105). Valoarea totală a contractului de pe urma semnării actului adițional nr. 1 

a rămas 1.945.574 lei cu TVA inclus. Perioada de implementare a proiectului (conform act 

adițional nr. 2): 25 luni până la 30.12.2016. 

 Principalele activităţi din 2015 s-au desfășurat în cadrul a 16 contracte semnate cu 

agenţi economici.   

 Între aprilie-noiembrie 2015 s-a derulat campania de informare-conștientizare 

despre valorile naturale din județul Covasna.  

 S-au realizat planurile de management a cinci arii naturale protejate din județ: Situl 

Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Situl Tinovul Apa Roşie, Situl Mestecănişul de la Reci, 

Situl Râul Negru, Situl Oltul Superior. Valoarea contractului este 627.440 de lei cu TVA.  

Planurile de management au fost depuse spre aprobare la Ministerul Mediului Apelor 

și Pădurilor în noiembrie și decembrie 2015.  

 În iulie s-au organizat două tabere de cunoaștere și de protecția naturii pentru copii 

de 9-15 ani.  

 Între iulie și octombrie s-a marcat perimetrul a cinci arii naturale protejate - Munţii 

Bodoc-Baraolt, Ciomad-Balvanyos, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, 

Mestecănişul de la Reci.  

 Echipa Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi 

Salvamont şi specialişti din cadrul Consiliului judeţean Covasna au participat în lunile 

iunie, septembrie și august la trei sesiuni de instruire pe tema Managementul ariilor 

protejate.  

 S-au realizat mai multe tipuri de publicații - pliante, cărți poștale, calendare de 

buzunar și afișe - cu scopul de a promova în rândul populației și a turiștilor valorile 

naturale și siturile Natura 2000 din județul Covasna. În domeniul promovării proiectului 

a fost actualizat în mod permanent site-ul web al proiectului: www.natcov.ro şi s-au 

realizat serviciile de publicitate în presă. Suma solicitată la rambursare în 2015 a fost de 

1.292.810 lei cu TVA inclus. 

 

 

http://www.natcov.ro/
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D) FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PENTRU PROGRAMELE DE INTERES 

JUDEȚEAN ȘI RAPORT DE ACTIVITATE - REGISTRU AGRICOL 

 

1. În anul 2015 Consiliul Județean Covasna a continuat acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru programele de interes județean, după cum urmează: 

 

Programul 
Nr. proiecte 

finanțate 

Suma acordată 

(lei) 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 

căminelor culturale din mediul rural 
7 66.186 

Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

bazelor sportive din mediul rural 
1 10.000 

Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul 

rural 

6 61.060 

Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul rural 
6 318.659 

 

2. Prin Hotărârea nr. 70/2013 Consiliul Județean Covasna a aprobat Programul multianual 

2013-2016 „Primul Ghiozdan” în vederea susţinerii învăţământului şcolar din judeţul 

Covasna. În cadrul acestui program s-a distribuit pentru elevii înscriși în clasa 

pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza județului Covasna pentru anul școlar 

2015-2016 un număr de 2186 de ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite școlare și 

alte materiale didactice. 

 

3. În cadrul proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii 

registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și 

implementarea soluțiilor software în județul Covasna”, la care s-a semnat Contractul de 

finanțare nr. 1160/321/05.12.2013 cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în 

valoare de 6.591.530 lei, durata proiectului fiind de 18 luni. În cursul anului 2015, după 

anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare sistem informatic si 

elemente hard aferent proiectului, nu s-a reușit încheierea unui Act adițional lângă 

Contractul de finanțare, necesar pentru implementarea activităților proiectului. Din 

această cauză Contractul de finanțare nr. 1160/321/05.12.2013 a fost reziliat cu Ministerul 

pentru Societatea Informaţională, iar sumele eligibile primite pentru acoperirea 

cheltuielilor aferente au fost rambursate Autorității de management.  

 

4. Totodată, în cursul anului s-a procedat la editarea publicației lunare Monitorul Oficial 

al Județului Covasna, precum și la actualizarea paginii web al instituției (www.kvmt.ro, 

www.cjcv.ro) prin publicarea informațiilor actualizate. 

În cursul anului a fost aprobată Planul POTSA-Strategia de dezvoltare a județului 

Covasna 2015-2020.  

 

http://www.kvmt.ro/
http://www.cjcv.ro/
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10. COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARĂ ȘI PROBLEME 
SOCIALE  

 

Printre atribuţiile compartimentului de autoritate tutelară şi probleme sociale se află 

întocmirea actelor necesare în vederea exercitării, respectiv îndeplinirii drepturilor şi 

obligaţiilor părinteşti, în numele preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în situaţia 

copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care instanţa a dispus măsura 

plasamentului (art. 62, alin. (2) din Legea nr. 272/2004);  

La sfârşitul anului 2015 aveam 79 de copii aflate în situaţia sus menţionată. 

Pentru aceşti copii au fost eliberate 7 dispoziţii: 

- 1 pentru acordarea consimțământului în vederea ridicării alocației de stat a minorului, 

- 6 pentru acordarea consimțământului pentru deplasarea în străinătate,  

 

În domeniul adopţiei interne în anul 2015 au fost finalizate 10 încuviințări.  

A fost îndrumată metodologic activitatea de autoritate tutelară desfăşurată în comune 

şi oraşe (art. 116, alin. (3), lit. ,,b” din Legea nr. 272/2004), la cererea acestora. 

Pe parcursul anului au fost verificate la consiliile locale: 

1) evidenţa tutelei, curatelei, 

2) evidenţa persoanelor puse sub interdicţia exercitării drepturilor părinteşti, 

3) evidenţa persoanelor decăzute din drepturile părinteşti, 

4) modul în care se efectuează anchetele sociale în domeniu, 

5) evidenţa minorilor pentru care s-a aplicat o măsură de protecţie specială/sau cărora li 

s-a stabilit o încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară, 

6) evidenţa persoanelor cu dizabilități încadrate într-un grad de handicap, respectiv 

dacă s-a numit o persoană, prin dispoziţia primarului, ca îngrijitor a acestora. 

 

Compartimentul de autoritate tutelară și probleme sociale urmăreşte reactualizarea 

Comisiei pentru protecţia copilului, propunând secretarului judeţului Covasna înlocuirea 

membrilor acesteia (art. 8 din H.G. nr. 1437/2004). 

În acest sens în anul 2015 a fost modificată componența nominală a Comisiei prin 

schimbarea reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Covasna. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

Consiliul Judeţean Covasna va acorda finanţare nerambursabilă persoanelor juridice fără 

scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii acreditate, care desfăşoară activităţi pe teritoriul 

judeţului Covasna în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a 

persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice.  

Pentru acest scop s-a lansat „Programul de colaborare cu organizaţii neguvernamentale 

care desfăşoară activităţi de asistenţă socială în judeţul Covasna, în anul 2015”. 
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11. COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE, MONITORIZARE 

 

- Urmărirea, monitorizarea Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. 

- Participări la conferințe și întâlniri de lucru, privind pregătirea proiectelor pentru 

perioada de finanțare 2014-2020. 

 Pregătirea proiectului „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc – Sfântu 

Gheorghe” perioada de programare 2014 – 2020. 

- Centralizarea obiectivelor de investiții aflate în derulare și necesarul de finanțare 

pentru investițiile în alimentarea cu apă și canalizare în județul Covasna. 

- Reprezentarea Județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, la care Județul Covasna este acționar. 

 

Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitară a lucrărilor de infrastructură, s-a 

decis comasarea tuturor obiectivelor de investiţii care vizează infrastructura locală într-un 

singur program, Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). 

Cadrul legal al acestui program este: 

- OUG nr. 28/10.04.2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- ORDIN nr. 1.851/9.05.2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Activitatea compartimentului referitor la acest program este: 

- Întocmirea propunerilor de finanțare a obiectivelor de investiții pentru anul 2015 la 

nivel județean; 

- Coordonarea și transmiterea documentelor obiectivelor de investiții ale Consiliului 

Județean Covasna către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

- Întocmirea documentelor în vederea transferării sumelor pentru obligații de plată. 

 

În cadrul acestui program în perioada 2015-2018 suma alocată din bugetul de stat 

pentru Județul Covasna a fost 127.569.562,09 lei cu TVA. 

 

http://www.mdrap.ro/userfiles/pndl/legislatie2015/OUG28_consolidat.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/pndl/legislatie2015/ordin1851_consolidat.doc
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 
Procedura 

aplicată 

Numărul 

de 

ofertanţi 

Câştigător 
Număr  

Acordcadru 
Număr contract 

Valoare contract  

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei / Euro) 

I. CONTRACTE DE FURNIZARE 

1 

Acord cadru - 

Aprovizionare şi 

distribuţie lapte UHT 

pentru elevi şi 

preşcolari (pentru anul 

şcolar 2013-2017) 

11.311.156,8           

2.501.970 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

1 SC DORNA SA 533/10.10.2013    623/09.09.2015 
2.855.093,23  

(LOT 1 - LOT 10) 

Nu a fost 

cazul 
PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 

2 

Acord cadru - 

Aprovizionare şi 

distribuţie corn 80g 

pentru elevi şi 

preşcolari (pentru anul 

şcolar 2013-2017) 

6.119.150,4             

1.353.525 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

8 
SC PAN ABACS 

SRL 

523/10.10.2013        

524/10.10.2013        

525/10.10.2013        

526/10.10.2013          

527/10.10.2013        

528/10.10.2013        

529/10.10.2013        

530/10.10.2013        

531/10.10.2013        

532/10.10.2013 

621/07.09.2015        

622/07.09.2015        

623/07.09.2015        

624/07.09.2015        

625/07.09.2015        

626/07.09.2015        

627/07.09.2015        

628/07.09.2015        

629/07.09.2015        

630/07.09.2015 

229.762,04 (LOT 1)      

143.530,60 (LOT 2)      

58.539,57 (LOT 3)      

77.133,58 (LOT 4)       

81.754,15 (LOT 5)       

68.062,04 (LOT 6)       

100.184,72 (LOT 7)      

32.880,34 (LOT 8)       

104.188,87 (LOT 9)     

86.865,03 (LOT 10) 

Nu a fost 

cazul 
PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 

3 

Achiziţia de 

echipamente pentru 

Sistemul de 

Management Integrat al 

Deşeurilor din judeţul 

Covasna 

 

7.810.747,00  

1.774.000,55 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

 

2 

SC GRADINARIU 

IMPORT EXPORT 

SRL (LOT 1)                                 

SC NICORA 

GROUP SRL (LOT 

2) 

 

_______ 
559/20.05.2015       

561/21.05.2015 

5.963.606,40 (LOT 

1)    3.721.116,00 

(LOT 2) 

Nu a fost 

cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 
 

 

II. CONTRACTE DE SERVICII 

1 
Servicii de publicitate 

media pe anul 2015 
452.979,08                     

101.886,93 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

1 _________ _________ _________ _________ _________ 
PROCEDURĂ 
ANULATĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 
Procedura 

aplicată 

Numărul 

de 

ofertanţi 

Câştigător 
Număr  

Acordcadru 
Număr contract 

Valoare contract  

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei / Euro) 

2 

Servicii pentru 

evenimente în cadrul 

proiectului ,,Model 

Integrat de Dezvoltare a 

resurselor umane din 

mediul RURAL, în 

vederea ocupării forței 

de muncă în sectorul 

turistic” 

302.419,35 

68.566,49 

Cererea de 

oferte  
1 _________ _________ _________ _________ _________ 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

3 

Acord cadru - 

Întreţinerea curentă  a 

drumurilor judeţene pe 

timp de iarnă în 

perioada 01.11.2013-

31.03.2016 

9.358.872,33            

2.069.448,15 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

6 

SC 

INTERNATIONA

L  L SPAF SRL 

(LOT 1)   SC 

DRUMURI ŞI 

PODURI 

COVASNA SA 

(LOT 2 şi LOT 3)   

SC RÎCÎIAŞ 

IMPEX SRL (LOT 

4 şi LOT 5) 

 556/05.11.2013 

(lot 1)  

557/05.11.2013 

(lot 2)  

558/05.11.2013 

(lot 3)  

559/05.11.2013 

(lot 4) 

560/05.11.2013 

(lot 5) 

 666/26.10.2015 

(lot 1)  

667/26.10.2015 

(lot 2)  

668/26.10.2015 

(lot 3)  

669/26.10.2015 

(lot 4) 

670/26.10.2015 

(lot 5) 

705.300,26 (lot 1)   

848.562,54 (lot 2)  

949.839,43 (lot 3)   

431.376,39 (lot 4)   

232.095,65 (lot 5)   

Nu a fost 

cazul 

Pentru Lotul 1 

contractul s-a 

semnat cu SC 
IFCOR SA 

III. CONTRACTE DE LUCRĂRI 

1 

Acord cadru - 

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe 

timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  

din judeţul Covasna în 

perioada 2014-2016 

10.088.903,10  

2.257.328,30 

Cererea de 

oferte cu 

fază finală 

electronică 

8 

MORANI IMPEX 

SRL   

CONFOREST SA      

MORANI IMPEX 

SRL 

15/12.02.2014 (lot  

1)         

16/12.02.2014 (lot  

2)          

17/12.02.2014 (lot  

3) 

557/20.05.2015  

(lot 1)       

563/02.06.2015 

 (lot 2)        

558/20.05.2015 

 (lot 3)  

605/31.07.2015 

 (lot 3)  

637.213,43 (lot 1)                     

14.060,81 (lot 2)                   

128.334,41 (lot 3)     

22.679,97 (lot 3)    

_______ 

Pentru Lotul 

2 contractul 

s-a semnat 

cu SC 

DRUMURI 

ȘI PODURI 

COVASNA  

SA 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 
Procedura 

aplicată 

Numărul 

de 

ofertanţi 

Câştigător 
Număr  

Acordcadru 
Număr contract 

Valoare contract  

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei / Euro) 

2 
Modernizare DJ 103B 

km 17+750 – 33+150 
25.282.823,47 

5.731.896,77 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

8 

ASOCIEREA S.C. 

FINCODRUM S.A, 

S.C. IFCOR S.A., 

S.C. DRUMURI ȘI 

PODURI 

COVASNA S.A. 

_______ 304/16.03.2015 17.647.650,75 _______ 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

3 

Covoare bituminoase 

pe drumurile județene 

Covasna (Acord cadru 

perioada 2015-2017) 

22.245.686,4  

4.946.453,74   

Cererea de 

oferte cu 

fază finală 

electronică 

8 

S.C. DRUMURI ȘI 

PODURI 

COVASNA S.A. 

525/09.04.2015 
532/21.04.2015       

636/13.09.2015 

18.767.548,80        

1.187.824,00 
_______ 

PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 

4 

Închiderea a 4 depozite 

de deșeuri neconforme 

din judetul Covasna. 

Subsectorul 4.2 activ 

depozitul Sfântu 

Gheorghe 

1.992.325,89         

444.616,35 

Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț 

de 

participare 

1 

Asocierea S.C. 

HIDROCONSTRU

CȚIA S.A., S.C. 

ARGIF PROIECT 

S.R.L. 

______ 612/19.08.2015 2.458.084,10 ______ 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

5 

Construirea centrului 

de Management 

integrat al Deșeurilor, 

inclusiv Stație de 

Sortare și Stație de 

Compost în Boroșneu 

Mare, județul Covasna. 

Construirea Stației de 

Transfer în Târgu 

Secuiesc, județul 

Covasna – Deviere 

antenă de irigație 

420.000  

94.469,06 

Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț 

de 

participare 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 
PROCEDUR

Ă ANULATĂ 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat se limitează la repartizarea cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, 

precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2015. La dimensionarea pe localităţi a fondurilor 

aferente proiectelor, și în anul 2015 s-a avut în vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca 

fiecare consiliu local să dispună de resurse minime în vederea acoperirii financiare a 

implementării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală. 

 

Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2015 s-a efectuat în urma parcurgerii mai multor etape de 

fundamentare, şi anume: 

- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi 

taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau subvenţii 

de la bugetul de stat; 

- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților 

efectuate și prefinanțări pentru programele europene derulate prin consiliul 

județean; 

- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente 

instituţiilor publice sau activităților finanţate din bugetul consiliului judeţean;  

 - analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de 

comun acord a nivelului de cheltuieli minime  necesare pentru funcţionarea 

instituţiei respective; 

- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de 

investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile publice şi 

conducerea autorităţii publice judeţene. 

Bugetul propriu al județului iniţial pe anul 2015 al consiliului judeţean şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 14/2015 a 

Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 

260.744.000 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 283.831.500 lei. 

Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr.63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 

bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul bugetar se asigură prin utilizarea 

ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți.  
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Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor 

bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita 

veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2015 din surse proprii, cote defalcate 

din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, asigurându-se astfel, funcţionarea 

în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul 

anului 2014, în valoare de 35.332.598,11 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din 

subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 15 

hotărâri, majorându-se de 6 ori nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare 

aprobate anterior, iar în 8 ocazii s-a efectuat repartizarea fondului de rezervă 

bugetară pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului. 

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile 

publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2015 valoarea de 

284.531.370 lei la venituri și de 313.863.350 lei la cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 

209.007.509 lei. Plăţile efectuate în sumă de 221.280.146 lei au fost destinate finanţării 

următoarelor domenii de activitate:  

 lei- 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 

Plăţi 

efectuate 

Pondere 

din 

total 

plăți 

(%) 

anuale aprobate 

iniţial 
definitive 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 

(aparatul propriu + Proiect Registru Agricol 

+ Proiect MIND Rural) 51.02 23.559.000 25.901.100 11.292.484 5,10 

Alte servicii publice generale 54.02 6.374.500 1.335.350 879.633 0,40 

Tranzacții privind datoria publică 55.02 300.000 300.000   0,00 

Apărare (CMJ) 60.02 350.000 350.000 337.676 0,15 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 508.000 718.000 277.233 0,13 

Învăţământ (învațamant special, program 

lapte-corn) 65.02 11.737.000 12.005.500 10.412.618 4,71 

Sănătate (Spital Județean de Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf + proiect Reabilitare Spital 

Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf) 66.02 60.077.000 67.338.000 50.131.900 22,66 

Cultură, recreere şi religie 67.02 18.667.000 19.866.860 11.868.099 5,36 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC 

Covasna) 68.02 37.831.000 40.149.540 37.484.236 16,94 

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 70.02 447.000 447.000 230.456 0,10 

Protecţia mediului (Proiect Sistemul de 

management integrat al Județului Covasna) 74.02 72.442.000 74.942.000 59.379.235 26,83 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare 83.02 269.000 667.000 635.843 0,29 

Transporturi (întreținere drumuri județene) 84.02 38.216.000 56.956.630 36.274.033 16,39 
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Alte acţiuni economice (CSE Arcuș + 

CJPNDRS + Proiect managementul adecvat 

al ariilor naturale) 87.02 13.054.000 12.886.370 2.076.700 0,94 

TOTAL   283.831.500 313.863.350 221.280.146 100 

 

 

 

 

  

Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare, execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea 

teritorială a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe 

anul 2015 a rezultat un excedent curent de 23.059.961 lei, din care se vor acoperi 

creditele bugetare ale secțiunii de dezvoltare a bugetului pentru anul următor. 

 În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de 

dezvoltare a bugetului se includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile 

destinate investițiilor.  

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2015 sunt următoarele: 

- aparatul propriu al consiliului județean: cumpărare tehnică de calcul (28.311 

lei), construire și amenajare hale de depozitare și garaje cu utilități situat în Str. 

Recoltei nr.3 din mun. Sfântu Gheorghe (862.138 lei), pod peste râul Olt pe DJ 131 la 

km. 7+366, județul Covasna – Aita Mare, revizuire DALI, realizare proiect tehnic și 

execuție (1.109.474 lei), modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita Județul 

Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12)  (13.273.512 lei) 

Asigurări şi asistenţă socială 

(DGASPC Covasna)

16.94%

Cultură, recreere şi religie

5.36%
Învăţământ (învațamant special, 

program lapte- corn)

4.71%

Autorităţi publice şi ac ţiuni externe 

(aparatul propriu + Proiect Registru 

agricol + Proiect Mind Rural)

5.10%

Transporturi (întreținere drumuri 

județene și pod Aita Mare)

16.39%

Protec ţia mediului (Proiect Sistemul 

de management integrat al Județului 

Covasna)

26.83%

Sănătate (Proiect Reabilitarea 

Spitalului  Județean de Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf)

22.66%

Alte ac ţiuni economice (Proiect 

Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate)

0.94%

Alte servic ii publice generale

0.40%

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare

Apărare (CMJ)

0.15%

Ordine publică şi 

siguranţă naţională

Locuinţe servic ii şi 

dezvoltare publică

Asigurări şi asistenţă socială

(DGASPC Covasna)

Cultură, recreere şi religie

Învăţământ (învațamant special,

program lapte- corn)

Autorităţi publice şi ac ţiuni externe

(aparatul propriu + Proiect Registru

agricol + Proiect Mind Rural)

Transporturi (întreținere drumuri

județene și pod Aita Mare)

Protec ţia mediului (Proiect Sistemul

de management integrat al Județului

Covasna)

Sănătate (Proiect Reabilitarea

Spitalului  Județean de Urgență Dr.

Fogolyán Kristóf)

Alte ac ţiuni economice (Proiect

Managementul adecvat al ariilor

naturale protejate)

Alte servic ii publice generale

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi

vânătoare

Apărare (CMJ)

Ordine publică şi siguranţă naţională

Locuinţe servic ii şi dezvoltare publică

Tranzac ții privind datoria publică
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- Proiect Reabilitarea Spitalului Judetean De Urgență Dr. Fogolyán Kristóf – 

49.270.839,14 lei, 

- Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – 59.379.235,19 lei, 

- Biblioteca Județeană ”Bod Péter”: 118.265 lei (Sistem integrat de bibliotecă 

Qulto),  

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: 695.092 

lei din care: amenajare curte în incinta CSC Târgu Secuiesc – 164.482 lei, 

lucrări de reabilitare termică a centrului de plasament Târgu Secuiesc – 

144.808 lei, lucrări de reparații capitale și extindere Centru de zi Sfântu 

Gheorghe – 130.186 lei, dotări independente – 255.616 lei. 

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local 

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 79.453.450 lei la 

venituri și de 80.052.450 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător 

prevederilor legale, în cazul Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului 

precedent în valoare de 299.000 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor 

acestei instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 59.229.477 lei, înseamnă 74,27% față 

de prevederi. 

Sursele de venit la care se înregistrează cea mai mare diferență reprezintă 

veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate. 

La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 59.219.505 lei și înseamnă 

73,98% față de prevederi.  

Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul 

instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate 

de măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a 

plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea 

bazei materiale. În structura cheltuielilor de capital predomină subvențiile 

repartizate pentru spitalul județean cu destinația exclusivă pentru secțiunea de 

dezvoltare a instituției sanitare. 

 

Prezentăm structura cheltuielilor în funcție de clasificația lor funcțională:  

 

 

-lei- 

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 

Credite bugetare Plăţi 

efectuate 

Pondere 

din total 

plăți (%) Initiale definitive 

0 1 2 3 4 5 
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor 5410 414.000 414.000 398.333 0,67 

Spitalul Judetean de  Urgență Dr. Fogolyán Kristóf. 6610 50.670.000 64.052.000 50.452.071 85,20 
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Muzeul Naţional Secuiesc 6710 2.414.000 2.483.830 2.372.378 4,01 

Ansamblul de Dansuri Trei scaune – Háromszék 6710 1.973.000 2.199.000 1.837.156 3,10 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 7.318.000 7.585.490 1.530.833 2,59 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 2.034.000 2.034.000 1.562.040 2,64 

Camera Agricolă Județeană 8310 345.000 743.000 664.183 1,12 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 370.000 161.130 160.740 0,27 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont 
8710 380.000 380.000 241.771 0,41 

  Total 65.918.000 80.052.450 59.219.505 100 

Serviciul Public Comunitar 

Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor

0.67%

Spitalul Judetean de  Urgență 

Dr. Fogolyán Kristóf.

85.20%

M uzeul Naţional Secuiesc

4.01%

Ansamblul de Dansuri Trei 

scaune - Háromszék

3.10%

Şcoala Populară de Arte şi 

M eserii

2.59%

Centrul de Cultură al 

Judeţului Covasna

2.64%

Camera Agrico lă Județeană

1.12%

Centrul de Studii Europene 

Arcuş

0.27%

Centrul Județean Pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont

0.41%

 
 

 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

 

Pentru proiectele finanțate în anul 2015 din sursa precizată în titlu, plățile 

efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, astfel:  

 Cap. 51.08 – Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de CENTRUL 

EUROPE DIRECT SF.GHEORGHE, program finanțat de Reprezentanța Comisiei 

Europene, Programul ”OFF TO SPA” și programele finanțate prin Fondul Bethlen 

Gábor; 

Cap. 67.08 - Proiectul Centrului de Cultură al Județului Covasna 

”Meșteșuguri tradiționale din Secuime” – revitalizare prin digitizare și promovare”, 

finanțat în cadrul Mecanismului financiar SEE și Proiectul Ansamblului de Dansuri 

”Trei Scaune - Háromszék” finanțat de către Fondul Bethlen Gábor pentru 

achiziționarea unui ecran de proiecție și finanțarea unui turneu în Ungaria în 

februarie 2016; 

Cap 65.08 - Proiectul ”Educație incluzivă în Școala Gimnazială Specială Sfântu 

Gheorghe prin programul ERASMUS+, implementat de  Școala Gimnazială Specială; 

Cap. 68.08 - Parteneriate pentru învățare ,,GRUNDTVIG”, finanțare acordată 

sub formă de sume forfetare Direcției generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul 
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Ministerului Educației și Proiectul ”United Networks – Inițiativă integrată pentru 

incluziunea socială a comunităților marginalizate” în parteneriat cu CARITAS – 

Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, DGASPC Harghita, 

Mureș și Covasna, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014; 

 Faţă de veniturile realizate în sumă de 236.926 lei, cheltuielile efectuate s-au 

ridicat la valoarea de 209.847 lei, fiind posibilă utilizarea excedentului anului 

precedent pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator. 

 

Bugetul creditelor interne 

 

Consiliul Județean Covasna în cursul anului 2011 a aprobat contractarea a două 

credite după cum urmează:  

- prin Hotărârea nr. 150/2011, contractarea și garantarea unei finanțări 

revolving în valoare de de 40.000 mii lei în vederea prefinanțării următoarelor două 

proiecte majore: ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna” 

finanțat prin POS Mediu și Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. 

Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe" finanțat prin POR. Valoarea acestui împrumut în 

cursul anului 2015 a fost diminuat la suma de 14.000 mii lei. 

- prin Hotărârea nr. 149/2011, contractarea și garantarea unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 15.000 mii lei pentru asigurarea cofinanțării și 

plății cheltuielilor neeligibile la cele două proiecte menționate mai sus. 

În urma licitațiilor organizate s-au încheiat contractele de credit de investiții nr. 

C30002012011749 din data de 29.05.2012 cu O.T.P. Bank, respectiv nr. 

RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 cu CEC BANK SA și s-a primit avizele 

favorabile de la  Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu Hotărârea nr. 

2372/25.07.2012, respectiv 2503/07.12.2012. 

 Pentru anul 2015 din aceste două credite au fost aprobate credite bugetare 

inițiale în valoare de 3.000.000 lei, sumă care a fost inclusă în bugetul creditelor 

interne la cap. 74.07 – 3.000.000 lei pentru finanțarea proiectului ”Sistem de 

management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna”. Din această sumă în anul 

2015 nu au fost înregistrate plăți. 

 

Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost: 

a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul 

aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de 

instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere 

şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior. 

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în 

contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului 

de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să 

acopere cheltuielile programate.  

b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

 evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli, 
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 confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie, 

 prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a taxelor, 

 virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea 

autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a 

căror rază teritorială se află lucrarea. 

c. Efectuarea virărilor de credite 

- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 

- Analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de 

încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli. 

- Întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind 

diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi 

majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente. 

- Conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora 

competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar 

aparţine ordonatorului principal de credite.  

 

e. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

- Verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, 

având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între 

indicatori. 

- Centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 

- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 

- Completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia 

finanţelor publice a corelaţiilor cerute. 

 

2. COMPARTIMENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, 
RELAŢII CU ONG-URI 

 

Privind finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015  

 

Consiliul Judeţean Covasna acordă anual finanţare nerambursabilă din fonduri 

publice programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, respectiv unităților de cult din judeţul 

Covasna, printr-un sistem de concurs deschis.  

Programul anual, respectiv anunţul de participare pentru concursul de proiecte 

pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute 

conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2015 în 

domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar 

acordat cultelor, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 207 din 07.11.2014. 
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La anunţarea concursului, evaluarea şi selecţionarea proiectelor s-a avut în vedere 

procedura privind participarea şi atribuirea contractelor de finanţare a solicitanţilor, 

persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, respectiv următoarele prevederi legislative: la 

proiectele privind programele, proiectele şi acţiunile culturale prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare; la proiectele pentru programe 

şi manifestări sportive prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu 

modificările ulterioare; la programele pentru tineret s-a avut în vedere Legea 

tinerilor nr. 350/2006; finanţarea cheltuielilor unităţilor de cult se realizează conform 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.   

Pentru anul 2015 au fost depuse 585 de proiecte. Consiliul Judeţean Covasna a 

acordat finanţare nerambursabilă conform hotărârilor nr. 18/2015 şi 39/2015, pentru 

532 de programe în valoare totală de 1.865.000 lei, din care 600.000 lei pentru 91 

programe sportive, 373.000 lei pentru 119 programe culturale, 267.000 lei pentru 107 

programe de recreere şi educativ-ştiinţifice, 125.000 lei pentru 48 programe ale 

asociaţiilor de tineret, 500.000 lei pentru 167 proiecte ale cultelor.  

Raportul cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 

350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015 s-a luat act la 

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 29.01.2016. 

 

Privind derularea programului Guvernamental „Lapte, corn şi a consumului de 

fructe în şcoli” 

În anul școlar 2014/2015 de Programul Lapte – Corn au beneficiat un număr 

estimativ de 4316 preșcolari, 20 505 elevi din care 11501 elevi din ciclul primar și 

9004 elevi din ciclul gimnazial. 

Pentru anul şcolar 2014/2015, Consiliul Judeţean Covasna a încheiat al doilea 

contract subsecvent pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT cu S.C. Dorna 

S.A , valoarea estimativă a contractului fiind de 3.263.545 lei cu TVA, iar pentru 

aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte 

subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl,  Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de 

987.607 lei cu TVA. 

De programul de încurajare a consumului de fructe în școli au beneficiat 

aproximativ 20.505 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare pentru o 

perioadă de 86 zile de școală. 
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Societatea câștigătoare pentru aprovizionarea și distribuția de mere pentru școlile 

din județul Covasna a fost S.C. Pan Abacs Srl. Bicfalău, valoarea estimatăvă a 

contractului de furnizare a fructelor fiind de 652.278,64 lei cuTVA. 

Fondurile alocate județului Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente în 

anul școlar 2014/2015 conform H.G nr.788/2014 a fost de 33,87 mii lei pentru 

semestrul I, respective 66,57 mii lei pentru semestrul II. 

Măsura adiacentă distribuției de mere implementată în anul școlar 2014-2015 

respectiv semestrul II, a fost Organizarea unui concurs tematic cu premii – realizarea 

de ilustrate. 

În anul școlar 2015/2016 de programul Lapte - corn vor beneficia estimativ 4286 de 

preșcolari, 20.421 elevi din care 11.538 elevi din ciclul  primar și 8.883 elevi din ciclul 

gimnazial. 

Pentru anul şcolar 2015/2016  Consiliul Judeţean Covasna a încheiat al treilea 

contract subsecvent pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT cu S.C. Dorna 

S.A , valoarea estimativă a contractului fiind de 2.855.093,23 lei cu TVA, iar pentru 

aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte 

subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl,  Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de 

982.900,94 lei cu TVA. 

De programul de încurajare a consumului de fructe în școli vor beneficia 

aproximativ 20.421 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare pentru o 

perioadă de 52 zile de școală. 

Societatea câștigătoare pentru aprovizionarea și distribuția de mere pentru școlile 

din județul Covasna este S.C. Pan Abacs Srl. Bicfalău, valoarea estimativă a 

contractului de furnizare a fructelor fiind de 277.790,95 lei cu TVA. 

Prin H.G. nr. 979/2015 județului Covasna pentru implementarea măsurilor 

adiacente pentru perioada ianuarie-iunie  a anului școlar 2015-2016 s-au alocat 69 mii 

lei. 

 

3. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

 

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul de date, informaţii conţinute în 

documente, circuite informaţionale, fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a 

informaţiilor, implicate în procesul de fundamentare a deciziilor elaborate de 

organele Consiliului Judeţean Covasna şi care contribuie, prin conţinutul lor, la 

satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei. 

Compartimentul Informatic contribuie la creşterea eficienţei schimbului de 

informaţii, deoarece se concretizează în sisteme de transmisie rapidă, de codificare şi 

decodificare a informaţiilor, programe de depistare automată a erorilor, limbaje 

simbolice, translatare automată etc. respectiv prin rețea de calculatoare asigură 

utilizatorilor de tehnică de calcul o comunicare rapidă, un flux informațional rapid și 

transparent. 

Exploatarea în direct a echipamentelor de calcul de către toţi funcţionarii publici-

utilizarea calculatoarelor va avea ca efect evitarea efectuării de către funcţionarii 
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publici a unor operaţii de rutină, creându-se astfel posibilitatea orientării lor către 

activitatea de analiză şi concepţie. 

Astfel în cursul anului 2015 Compartimentul Informatic s-a preocupat de 

realizarea acestor obiective prin reînnoirea parcului de calculatoare, instalare 

software de ultimă generație, acordare de asistenţă tehnică şi consultanţă 

utilizatorilor sistemelor de calcul, elaborarea şi experimentarea metodelor şi 

tehnicilor noi, care conduc la gestionarea optimă a resurselor hardware, asigurarea 

securității informaţiilor, datelor cu caracter personal, monitorizarea bazelor de date 

create în format electronic, asigurând implementarea măsurilor de securitate pentru 

protejarea înregistrărilor împotriva alterării deliberate sau accidentale respectiv 

arhivarea informaţiilor primite în format electronic. 

 

 

4. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

În cursul anului 2015 Compartimentul resurse umane a contribuit la elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi a asigurat traducerea în limba maghiară a acestora, cu 

privire la următoarele: 

I. aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de 

interes județean: 

- modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna prin transformarea unor posturi în posturi cu grade 

profesionale superioare în urma promovării personalului, în condițiile legii, 

precum și transformarea unei funcții publice vacante în funcție publică cu 

grad profesional superior - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

19/2015, Hotărârea nr. 70/2015, respectiv Hotărârea nr. 188/2015; 

- modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate 

al consiliului județean, prin desființarea Unității de implementare a 

proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii 

registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de 

dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Covasna” și 

reducerea numărului posturilor la U.I.P. „Sistem de management integrat al 

deșeurilor din județul Covasna”, respectiv majorarea la Compartimentul 

relații cu publicul, petiții - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

138/2015 și Hotărârea nr. 159/2015 

- reorganizarea, prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 41/2015, a 

Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, ca urmare a fuzionării prin absorbție și preluarea 
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activității Centrului de Studii Europene, începând cu data de 1 iunie 2015, 

dată de la care Centrul de Studii Europene își încetează activitatea; 

- aprobarea, începând cu data de 01.08.2015, a modificării organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, prin Hotărârea nr. 100/2015, modificată prin Hotărârea nr. 

129/2015; 

- aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum prin transformare unor posturi vacante în posturi 

cu studii de nivel superior, Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

53/2015, Hotărârea nr. 116/2015, respectiv transformarea unui post în urma 

susținerii examenului de promovare, Hotărârea nr. 187/2015; 

- majorarea posturilor de la 29 la 29,5 la Biblioteca Județeană „Bod Péter” - Bod 

Péter Megyei Könyvtár, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 86/2015; 

- aprobarea statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék” prin Hotărârea nr. 6/2015, prin care s-a aprobat transformarea a 

3 posturi de dansator și a unui post de maestru dans cu studii medii în 

posturi cu nivel de studii superioare, conform aprobărilor nominale obținute 

de la Ministerul Culturii; 

- aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului Covasna – 

Kovászna Megyei Művelődési Központ prin Hotărârea nr. 160/2015; 

- modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont prin Hotărârea nr. 189/2015; 

- modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Covasna - 

Kovászna Megyei Agrárkamara – Hotărârea nr. 71/2015; 

- modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 42/2015, în urma avizului Ministerului Sănătății, și 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe prin Hotărârea nr. 54/2015, 

respectiv prin Hotărârea nr. 140/2015. 

În luna noiembrie 2015 s-a aprobat, prin Hotărârea nr. 157/2015, Planul de 

ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia, pentru 

anul 2016. 
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II. Activități privind numirea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, 

după caz a raporturilor de muncă pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor 

publice de interes județean 

- numirea domnului Papucs András în vederea exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei publice vacante de șef birou al Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, începând cu data de 

16.01.2015, pe o perioadă de 6 luni; 

- încetarea, începând cu data de 1 iunie 2015, a raportului de muncă al 

domnului Moscviciov Leonid, șef birou al Centrului de Studii Europene, ca 

urmare a încetării, cu aceeași dată, a activității Centrului de Studii Europene; 

- numirea domnului Pap Endre în vederea exercitării cu caracter temporar a 

funcţiei publice vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, începând cu data de 04.09.2015, pe o 

perioadă de 3 luni; 

- aprobarea Proiectului de management pentru Ansamblul de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék” pentru perioada 2016-2020 și numirea în funcția de 

director al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” a domnului 

Deák Gyula Levente, începând cu data de 1 ianuarie 2016, prin Hotărârea nr. 

190/2015; 

- În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind evaluarea 

managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean, în cursul anului 2015 s-au elaborat următoarele 

documente: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2014 a 

managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Covasna; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a 

managementului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, 

pentru perioada 2011-2015; 

- documentaţia privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a 

managementului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” și 

aprobarea caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de 

management; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a analizării proiectului de 

management depus de directorul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék” în condițiile art. 431 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

189/2009, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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În anul 2015 s-a aprobat, prin Dispoziţia nr. 67/2015, Procedura de organizare și 

desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în urma căreia au fost 

identificate necesităţile de pregătire şi perfecţionare a personalului şi s-a întocmit 

Planul anual de perfecţionare profesională. 

Astfel, în cursul anului 2015 au participat la cursuri de perfecționare profesională 

17 persoane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în 

următoarele domenii: control managerial intern, managementul riscurilor, 

managementul administraţiei publice, managementul patrimoniului unităţilor 

administrativ teritoriale, buget-finanţe, contabilitate, achiziții publice, amenajarea 

teritoriului, urbanism și autorizarea construcţiilor, administrarea domeniului public, 

managementul documentelor, arhivarea documentelor, arhivarea electronică, 

asistent relaţii publice şi comunicare, corespondenţă şi protocol în administraţia 

publică. 

În luna august 2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcției publice de 

conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont, instituţie publica din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna, la care nu a fost admis niciun candidat. 

În cursul anului 2015, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna au fost organizate 19 concursuri de recrutare în vederea ocupării a 16 

posturi pe durată nedeterminată, respectiv a 3 posturi pe durată determinată.  

În luna martie 2015 am solicitat de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

demararea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de auditor principal, în urma căreia s-a organizat concurs de recrutare în 

luna aprilie 2015 la sediul Consiliului Judeţean Covasna, dar nu s-a înscris nici un 

candidat. 

În urma concursurilor de recrutare în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna au fost angajate 10 persoane pe perioadă 

nedeterminată și 3 persoane pe durată determinată până la revenirea titularilor. 

În cursul anului 2015 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna s-au pensionat 4 functionari publici, la 8 persoane le-au încetat raporturile 

de muncă prin acordul părților, iar la un funcţionar public prin demisie. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2015 în cadrul 

Compartimentului resurse umane au fost redactate 309 referate cu privire la: numiri în 

funcţii publice, angajare cu contract individual de muncă, stabilirea drepturilor 

salariale, încetarea raportului de serviciu/a contractului individual de muncă, 

modificarea raportului de serviciu/a contractului individual de muncă, numirea 

comisiilor de concurs precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea 

regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituţiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna și aprobarea 

rezultatelor finale ale evaluării. 
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DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 
 

1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI GIS 

 

1.1 În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 572 cazuri. 

- au fost emise 525 certificate de urbanism. 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 36. 

 

1.2. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare 

-    solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 198/23, din 

care rezolvate favorabil: 172/22 (autorizaţii emise). 

-  număr de regularizări de taxe: 81 

-  număr de avize emise de structura de specialitate: 15. 

 

1.3. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

S-au organizat 3 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 

-  21 PUZ 

S-au emis 21 avize unice. 

- 9 avize de oportunitate 

 

1.4. Alte activităţi 

1.4.1 Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a 

Regulamentelor locale de urbanism aferente 

- întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism 

Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii cerute de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 

1.4.2. Diferite comisii 

Membrii compartimentului urbanism şi control în urbanism participă la 

diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism), C.T.E. (Comisia Tehnico-Economică), Comisia Judeţeană de fond funciar, 

Comisia paritară, Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția 

Mediului, etc. 

 

1.4.3. Controlarea activităţii compartimentului de către Inspecţia în 

Construcţii 

- punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în 

perioada controlată , 

 

1.4.4. Evidența actelor emise 
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 - registru certificate de urbanism/ autorizatii de construire / documentatii 

de urbanism 

  

1.4.5. transmitere baza de date in format electronic: 

  - I.S.C. - lunar 

  - Statistica - lunar 

  - persoana autorizata pentru postare pe pagina web al Consiliului Judetean 

 

 1.4.6. servicii de căutare în arhivă și eliberare copii ”conform cu originalul” - 

9 cazuri 

 

 1.4.7. program zilnic de relatii cu publicul si coordonarea activitatii 

primăriilor din punct de vedere urbanistic (personal si prin telefon) 

 

 

 

2. COMPARTIMENTUL CONTROL URBANISM  
 

Activitatea compartimentului a cuprins următoarele lucrări: 

- participarea la recepții la terminarea lucrărilor autorizate de Consiliul 

județean Covasna – 54 de cazuri 

- soluționarea petițiilor din domeniul urbanismului  - 14 cazuri 

- organizarea de controale pe teritorilul administrativ al comunelor din 

județ - 20 cazuri 

 

 

3. SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 
 

 

Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Serviciului administrativ-

gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi în termenele prescrise. 

Volumul de muncă și în anul 2015 a fost diversificat, cum ar fi: 

- achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării 

directe,  

- eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, 

curăţenie, precum și urmărirea utilizării acestora, 

- verificarea, completarea  fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii,  

- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri,  

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar,  

- întocmirea comenzilor pentru diferite achiziții de materiale și servicii 

- achiziţionarea bonurilor de benzină,  
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- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului 

Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate, precum și luarea unor 

măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, gaz, apă, etc. 

- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, precum și urmărirea derulării 

acestor contracte,  

- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor 

facturilor de gaz, energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), cheltuieli de 

apă, canal şi salubritate, ținerea evidenței acestora, arhivarea și păstrarea 

documentelor conform Legii. 

 

Activitatea personalului de deservire generală din cadrul Serviciului 

administrativ-gospodăresc a fost foarte diversificată. Pe lângă activitatea curentă, 

personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea tuturor defecţiunilor 

apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare de 

funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte.  

În perioada septembrie – octombrie 2015 s-a organizat şi desfăşurat 

inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc 

patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna în baza Dispoziţiei emise de preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna.  

În urma acestei inventarieri Serviciul administrativ-gospodăresc a inițiat 

casarea și declasarea unor bunuri materiale.  

Spre sfârşitul anului 2015, Serviciul administrativ-gospodăresc a întocmit 

documentele necesare pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor portative ale 

Consiliului Judeţean Covasna, la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și 

Documentare Sfântu Gheorghe, precum și la sediul S.A.D.J. din strada Recoltei. 

 Serviciul administrativ-gospodăresc a iniţiat diferite proiecte de operaţiuni 

supuse controlului financiar preventiv şi a realizat verificările în etapa de lichidare a 

cheltuielilor.        
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SERVICIULUI DE ADMINISTRATE A DRUMURILOR JUDEȚENE  
 

În anul 2015, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a 

Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

A. asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 

B. investiţii; 

C. iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de 

achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii 

legate de administrarea drumurilor, elaborare proiecte de hotărâri; 

D. eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor 

propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene; 

E. revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

F. revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

G. lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu 

autospeciala multifuncţională UNIMOG 400; 

H. urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  

recepţionarea şi decontarea lucrărilor; 

I. coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna 

(întocmirea documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de 

schimb, combustibil, etc.).  

Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, pentru serviciile şi lucrările de 

drum respectiv pentru alte cheltuieli aferente administrării drumurilor publice aflate 

în administrarea consiliului judeţean, pentru anul 2015 s-au alocat în total 56.511.100 

lei:  

Din această sumă 29.062.000 lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de 

întreţinere şi 27.449.100 lei pentru serviciile şi lucrările de investiţii. 

 

A. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE DRUMURILE 
JUDEŢENE 

 

Serviciile şi lucrările de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, 

au fost: 

1) Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

2) Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

3) Lucrări de Întreţinere periodică; 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene. 

 

1) Serviciile şi lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din :  

a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

 16 decembrie 2014 – 10 aprilie 2015 şi s-au cheltuit 1.385.039,51 lei;  

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

23 noiembrie-15 decembrie 2015 care au costat 148.825,89 lei. 
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Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2015: 

1.533.865,40 lei 

 

2) La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total 1.233.684,99 lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 

17.104 mp în valoare totală de 798.792,04  lei.  

b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite: 

S-au executat următoarele lucrări: 

⁻ Protejare cale ferată forestieră pe DC 14, km12+900-km 16+900, în 

valoare de 43.915,64 lei; 

⁻ Întreţinere sectoare pietruite pe DJ 121A km 4+800 – km 13+500 și 

scarificarea, reprofilarea și compactarea acostamentelor pe o 

lungime de 4,10 km între 14+900-19+000, în valoarea de 60.068,17 

lei; 

⁻ Întreţinerea curentă  DJ 121A sectoarele  pietruite între km 46+200 – 

km 48+760 și km 63+355-km 64+355 în valoarea de 46.199,84 lei; 

⁻ Întreţinere curentă DJ 121A sectorul pietruit între km 48+760-km 

63+355,  în valoare de 185.499,55  lei. 

⁻ Întreţinere sectoare pietruite pe DJ 121A între km 22+550- km 

28+460, în valoare de 33.143,97  lei. 

În total pentru pietruiri s-a cheltuit, în valoare de 368.827,17 lei. 

c) Întreţinere podeţe: 

Lucrările care s-au efectuat sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 
N

r. 

Crt. 

Idicati

v drum 

judeţean 

Sector de drum / 

Poziţia kilometrică 
Natura lucrării 

Valoare 

cu TVA 

1 DJ 121A   km 4+700 - km 28+460 

Înlocuire tub tip Premo Ø600, reparați 

podeț, decolmatare 4 podețe și tăiere 

acostamente în localitatea Moacșa 

19.653,67 

2 DJ 114 km 2+485 
Întreținere podeț DJ 114 km 2+485, 

Lemnia 
4.409,45     

3 DJ 114 km 13+200 Supralărgire podeț DJ 114 km 13+200 8.217,36 

4 DJ122 km 14+525-KM 19+750 
Decolmatare podeţe pe DJ 122(16buc)  

km 14+525 la km 19+750 

9.682,04 

 

5 DJ 114 km 12+150 
Întreținere podeț pe  DJ 114 km 12+150, 

Belani 
24.103,26 

TOTAL 66.065,78 

 

3) La lucrări de întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 

18.862.149,02 lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase 

s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea drumului şi poziţia km Cantitate  

(mp) 

Km Valoare (lei) cu 

T.V.A 
1 DJ 103E Hăghig - Aita Mare, 13,05 km      km 

0+000 - km 5+340, km 8+500 - km 16+210 

79860.00 13,05 2.772.739,20 

2 DJ 114 Lemnia-Estelnic-Poian-Sînzieni   km 0+000-

km 19+200 

116310.00 19,20 4.038.283,20 

3 DJ 121A Barcani  km 0+000-km 4+818 29616.55 4.82 1.028.286,62 

4 DJ 121A Boroșneu Mare - inters.cu DN 13E, 1.60 

km           km 20+950 - km 22+550 

10299.50 1,60 333.312,00 

5 DJ 121A inters.DN12   in Angheluș, 4.30 km  km 

35+100-km 39+400  

24868.67 4,30 863.440,22 

6 DJ 121A in Aita Medie, 4.38 km                             
km 64+355-km 68+735  

29858.00 4,38 997.259,53 

7 DJ 121D Boroșneu Mare - Zagon, 9.60 km                        
km 0+000 - km 9+600 

57828.00 9,60 2.007.788,16 

8 DJ 121 F Ghelința-Cătălina, Hătuica-Mărcușa             

km 2+480 - km 6+700, km9+300 - km 17+800  

75605.00 12,00 2.625.005,60 

9 DJ 122 Micfalău - Drum acces carieră , 

Ram.Ozunca Băi - Biborțeni, 14.00km                                             
km 0+000-km 1+800, km 8+200 - km 20+500  

86815.60 14,00 3.014.237,63 

10 DJ 131 Pod Apața - Aita Mare, 2.114 km                
km 9+200 - km 11+314 

14118.68 2,11 490.200,57 

 TOTAL 525180.00 85,06 18.170.552,73 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

⁻ cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea 

asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 79 buc. stâlpi pentru 

indicatoare rutiere, montarea a 141 bucăţi de indicatoare rutiere; 

⁻ s-au achiziţionat marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 13.899 mp, în 

valoare totală de 307.812,71 lei; 

⁻ s-au achiziţionat  indicatoare rutiere  în valoare de 53.594,54  lei; 

⁻ s-au achiziţionat  11 panouri de informare în valoare de 4.885,73  lei; 

⁻ s-au achiziţionat  8 panouri de informare în valoare de 2,519.68  lei ; 

⁻ cu forţe proprii s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu 

autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii 

circulaţiei rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 368.812.266 lei. 

 

c) Ranforsarea sectorului de drum județean DJ 114 în localitatea Sânzieni în zona 

km 19+000, care a costat 20.895,76 lei; 

d) Ranforsare DJ 103E între km 9+000 - 9+300 pe o lățime de 1,00 m pe ambele părți 

ale tronsonului, Ranforsare DJ 121 între km 65+600 - 66+450 pe o lățime de 0,60 

m pe ambele părți ale tronsonului, decolmatare șanțuri pe DJ 121A între km 

64+355 - km 65+355 , care a costat 97.810,47 lei;                                                   

e) Ranforsare DJ 121D între km 2+800- km 3+800, care a costat 21.851,69 lei; 
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f)  Întreținere curentă DJ 122 km 8+950, km 3+800, km 3+830, zid de sprijin din 

gabioane , 1 buc. L=28m, 1 buc. L=12m, 1 buc.,  L10m, care a costat 111.725,11 lei; 

g) Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investiție, 

reabilitare și modernizare drum județean DJ 121F, Ghelința-Cernat-Jud. 

Covasna, respectiv DJ 114-Sânzieni-Lemnia, Jud.Covasna, în valoare de 12.295,00 

lei ; 

h) Studiu geotehnic pentru executarea unui strat asfaltic pe drumul județean DJ 122 

între km 0+000+1+800 și km 8+200-20+500, Județul Covasna, în valoare de 

12.325,60 lei ; 

i)  Raportul de expertiză pentru executare a unui asfalt pe drumurile  județene DJ 

114- Lemnia -Sânzieni și  DJ 121F, Ghelința-Mărcușa, în valoare de 31.000,00 lei ; 

j)  Expertiză tehnică pentru executarea unui strat asfaltic pe drumul județean DJ 

122 între km 0+000+1+800 și km 8+200-20+500, Județul Covasna, , în valoare de 

14.880,00 lei ; 

 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în 

valoare totală de 118.134,26 lei constând în: 

 

⁻ Servicii prestate de cantonieri în valoare de: 61.211,88 lei; 

⁻ Achiziţionare set cuțite cositoare Ducker MK12: 7.671,14 lei; 

⁻ Achiziționarea lucrării de ,,Sortare piatra cubică veche amestecată cu pământ și 

pietriș și transportul la sediul SADJ” : 7.567,42 lei 

⁻ Achiziționarea și montarea unor stâlpi rectractabili în parcarea situată în Piața 

,,Mihai Viteazul”: 38.556,52 lei 

⁻ Achiziţionarea de  mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor: 

3.127,30 lei; 
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B. RECENSĂMÂNTUL CIRCULAŢIEI RUTIERE DIN ANUL 2015 

Pentru înregistrarea traficului rutier din anul 2015 s-au cheltuit: 63.028.42 lei 

 

 TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de 

întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 21.810.862,09 lei. 

 

A. INVESTIŢII 

Din aceşti bani s-au realizat: 

Nr. 

Crt. 
Drumul 

Denumirea  lucrării, serviciului sau produsului 

achiziţionat  

Valoare achitată   

cu TVA [lei] 

1 DJ 131 
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul 

Covasna-execuție lucrări 
1.104.218,69 

2 DJ 131 
Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul 

Covasna-diriginte de șantier 
1.680,00 

3 DJ 131 

Achiziționarea unui panou de identificare pt obiectivul de 

investiție -Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita 

Mare, judeţul Covasna 

574,95 

4 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - execuție lucrări 13.222.766,53 

5 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - diriginte de șantier 30.000,00 

6 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - asistență tehnică 0,00 

7 DJ 103B 
Achizitionare doua panouri de identificare pentru obiectivul 

MODERNIZARE DJ 103B KM 17+750-33+150-  
1.787,19 

8 DJ 121A 
D.A.L.I.-pt Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 

13E-DN11-  
76.958,00 

9 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- 

Proiect tehnic(PT) și  detalii de execuție (D.D.E)   
49.906,00 

10 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- 

taxe  
2.312,57 

11 DJ114 D.A.L.I.-pt Amenajare rigolă pe DJ 114 13.500,00 

12 DJ 114 Taxe pt Amenajare rigolă pe DJ 114 2.539,44 

13 DJ 112 
D.A.L.I.-pt Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, 

lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe 
82.286,40 

14 DJ 112 
P.T.+DDE-pt Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 

18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe 
77.872,00 

15 DJ 112 
Verificator-pt Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 

18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe 
6.600,00 

16 DJ 112 
Taxe-pt Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, 

lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe 
4.648,70 

TOTAL 14.699.609,28 

  

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile 

judeţene în anul 2015 din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, a fost de: 

14.699.609,28 lei 

 

B. INIŢIEREA, ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA DERULAREA PROCEDURILOR DE 

ACHIZIŢII PUBLICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, FURNIZARE ŞI 

SERVICII LEGATE DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR 
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Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu 

finanţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de 

atribuire ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de 

sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea 

execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2015 s-au derulat 13 proceduri de achiziţii publice astfel: 

Nr. 

Crt. 
Drumul Denumirea  lucrării 

Procedura de 

achiziţie 

 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Licitaţie deschisă 

 DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări 

pe drumurile judeţene din judeţul Covasna Lot 1 

Contract 

subsecvent 

 DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări 

pe drumurile judeţene din judeţul Covasna  Lot 2  

Contract 

subsecvent 

 DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări 

pe drumurile judeţene din judeţul Covasna Lot 3 

Contract 

subsecvent 

 DJ 121A 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări 

pe drumurile judeţene din judeţul Covasna lucrări similare Lot 3 

Contract 

subsecvent 

 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11 
Licitaţie deschisă 

 DJ  Covoare bituminoase pe drumurile județene 
Contract 

subsecvent 

 DJ Covoare bituminoase pe drumurile județene 
Contract 

subsecvent 

 DJ 

,,Întreținere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2015-31.03.2016" 

cuprinse in lotul nr. 1 - 

baza de deszăpezire Sf. Gheorghe 

Contract 

subsecvent 

 DJ 

,,Întreținere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2015-31.03.2016" 

cuprinse in lotul nr. 2 - 

baza de deszăpezire Tg.Secuiesc 

Contract 

subsecvent 

 DJ 

,,Întreținere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2015-31.03.2016" 

cuprinse in lotul nr. 3 - 

baza de deszăpezire Baraolt 

Contract 

subsecvent 

 DJ 

,,Întreținere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2015-31.03.2016" 

cuprinse in lotul nr. 4 - 

baza de deszăpezire Întorsura Buzăului 

Contract 

subsecvent 

 DC14 

,,Întreținere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă in perioada 01.11.2015-31.03.2016" 

cuprinse in lotul nr. 5 - 

baza de deszăpezire Comandău 

Contract 

subsecvent 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 32 

achiziţii directe. 
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C. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU 

AMPLASAMENTELE OBIECTIVELOR PROPUSE A FI CONSTRUITE ÎN ZONA 

DRUMURILOR JUDEŢENE. 

 

Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze: 

1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de 

proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumurilor; 

2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de 

începerea lucrărilor în zona drumului. 

Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii 

depuse de către solicitanţi. 

În cursul anului 2015 s-au eliberat în total 43 de acorduri prealabile şi autorizaţii 

de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 10.424,96 lei.  

 

D. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a 

măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi 

menţinerea permanentă a drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. 

S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii 

podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, 

plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 

 

E. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ 

AND 504-2007” în baza unui program aprobat de şeful de serviciu. 

 

F. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI DE TOALETIZARE A 

DRUMURILOR JUDEŢENE 

 
 EXECUTATE CU AUTOSPECIALA MULTIFUNCŢIONALĂ UNIMOG 400. 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2015 prin forţe proprii a 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 400, şi 

formaţiunea de lucru:  

 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitae TOTALĂ 

Tăierea acostamentelor 100 mp 242 2,42 ha 

Cosirea vegetaţiei ierboase 100 mp 11745,27 117,45  ha 
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Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică Mp 0 0 ha 

Defrişare tufişuri, toaletare arbori, tăiere 

crengi 
Hectar 23,19 23,19  

Plantare stâlpi indicatoare rutiere  Buc 405 405 buc 

Reprofilare, săpare șanțuri 100 m 0 0 

Curţirea mecanică a zăpezii Km 0 0 km 

Transport material Km 94 94 km 

Nivelarea mecanică a acostamentelor Mp 0 0 ha 

Km parcuşi Km 4977 4977 km 

Ore lucrate Ore 584 584 ore 

 

 

G. URMĂRIREA EXECUŢEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE 
LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA LUCRĂRILOR. 

 

În cursul anului 2015 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia 

finală la un număr de 6 lucrări contractate în anul 2014 .  

În anul 2015  Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat 

urmărirea execuţiei a 42 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la 

terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la 

terminarea lucrărilor au fost în număr de 36. 

S-au elaborat  19 proiecte de hotărâri:  

1. pentru  H.C.J. nr. 14/2015- pentru aprobarea bugetului propriu al județului 

Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015 și a 

estimărilor pe anul 2016-2018 ; 

2. pentru H.C.J. nr. 19/2015-pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei și 

Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

Covasna ; 

3. pentru  H.C.J. nr. 35/2015 - privind privind aprobarea documentaţiilor 

tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare DJ 121A Leț-Moacșa km 22+550 – km 28+460, DN13E-DN11” ; 

4. pentru H.C.J. nr. 40/2015-pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

nr. 23/2015 privindaprobarea asocierii județului Covasna cu județul Brașov în 

vederea modernizării în comun a unor drumuri județene ; 

5. pentru H.C.J. nr. 67/2015 - privind privind aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Amenajare rigolă pe DJ114” ; 

6. pentru H.C.J. nr. 70/2015-pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei și 
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Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

Covasna ; 

7. pentru H.C.J. nr. 87/2015 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 111/2014 aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–

Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12” Consiliul Judeţean Covasna ; 

8. pentru H.C.J. nr. 92/2015- privind aprobarea proiectului modelului de steag al 

județului Covasna ; 

9. pentru H.C.J. nr. 104/2015 – privind darea în administrare a unor suprafețe 

deteren din zona Drumului Județean DJ114, aflat în domeniul public al 

județului Covasna,Consiliul Local al comunei Estelnic ; 

10. pentru H.C.J. nr. 111/2015- privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 

112 de la km 18+500 până la km 20+600 din categoria funcţională a drumurilor 

judeţene în categoria funcţională a drumurilor de interes local ; 

11. pentru H.C.J. nr. 112/2015- privind aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare DJ 112  de la km 10+100 – până la km 18+500 (lim. Judeţ Braşov- 

lim UAT Sfântu Gheorghe)” ; 

12. pentru H.C.J. nr. 122/2015 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

pentru perioada de iarnă 2015-2016 ; 

13. pentru H.C.J. nr. 138/2015 privind aprobarea Organigramei și Statutului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna ; 

14. pentru H.C.J. nr. 147/2015- privind aprobarea colaborării județului Covasna 

cu județul Harghita în vederea participăriim ăn comun la Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ,,Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T’ ; 

15. pentru H.C.J. nr. 159/2015 privind aprobarea Organigramei și Statutului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna ; 

16. pentru H.C.J. nr. 166/2015 - pentru aprobarea regulamentului privind 

condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

Județului Covasna de către furnizorii de rețelede comunicații electronice în 

vederea instalării,întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, 

precum și măsurile privind constituirea de  rețelele de comunicații electronice, 

a tarifelor de utilizare și a contractului standard  ; 

17. pentru H.C.J. nr. 188/2015-pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 159/2015 privind aprobarea Organigramei și 

Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

Covasna ; 
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18. pentru H.C.J. nr. 193/2015 – privind revocarea H.C.J. nr.166/2015 pentru 

aprobarea regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată a Județului Covasna de către furnizorii de 

rețelede comunicații electronice în vederea instalării,întreținerii, înlocuirii sau 

mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de 

infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind 

constituirea de  rețelele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a 

contractului standard  ; 

19. pentru H.C.J. nr. 197/2015 - privind aprobarea încetării șucrărilor de 

întreținere pe timp de iarnă și vară a drumului DC14, de către Consiliul 

Judeţean Covasna, respectiv contatarea demersurilor în vederea reîncadrării 

în categoria funcțională de drum județean. 

 

H. COORDONAREA ACTIVITAŢII DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN COVASNA (ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII, 
APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL, ETC.) 

 

Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile 

SADJ-ului, coordonarea activităţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna. 

Activităţile desfăşurate în anul 2014 în acest domeniu au vizat:  

⁻ întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului 

Judeţean Covasna 

⁻ întocmire de programe de utilizare 

⁻ aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor 

⁻ efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice 

periodice ITP 

⁻ încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi 

Casco, efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum) 

⁻ întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi 

⁻ întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a 

foilor de parcurs. 

În 2015 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întretinerea, repararea si exploatarea 

autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la valoarea de 

364.990,36 lei, din care: 

a)  pentru carburanţi: 168.650 lei  

b) asigurări + taxe drum + reparaţii+ revizii şi inspecţii: 196,340.36  lei. 
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BIROUL MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE 
UTILITĂTI PUBLICE, TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 

 
 

- s-a coordonat activitatea de transport public de persoane prin servicii regulate 

și regulate speciale desfăşurat în judeţul Covasna,  

- s-a monitorizate nevoile de transport a locuitorilor din judeţ,  numărul 

elevilor navetişti către instituțiile de învățământ, propunerile  consiliilor 

locale şi a operatorilor de transport care prestează serviciul de transport în 

urma licitațiilor electronice pe țară,   

- s-a ținut legătura cu instituţiile publice centrale şi locale pentru asigurarea şi 

dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi 

regulate speciale, 

- s-a colaborat  cu consiliile locale în vederea asigurării şi dezvoltării serviciului 

de transport public de persoane prin curse regulate, 

- s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale şi 

operatorilor de transport privind transportul public de persoane prin curse 

regulate şi regulate speciale, 

- s-au convocat pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii 

autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor 

deficienţe apărute în executarea serviciilor respective, 

- au fost organizate 4 şedinţe de atribuire în format electronic prin sistemul 

naţional în lunile: aprilie, septembrie, octombrie şi noiembrie 2015 pentru 

traseele rămase neatribuite, nesolicitate, nou introduse şi a celor pentru care 

au existat renunţări din Programul de transport judeţean,  

- în lunile aprilie și noiembrie 2015 reprezentantul CJC a participat în Comisia 

paritară alături de reprezentantul ARR Covasna și a fost propus atribuirea 

licenţelor de traseu pentru traseele la care au existat renunţări din Programul 

de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean valabil 

în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, conform rezultatelor şedinţelor de 

atribuire electronice a traseelor, stabilite de către Centrul Naţional de 

Management pentru Societatea Informaţionala-CNMSI, afişate de Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României – AADR în baza rezultatelor atribuirilor 

electronice,  

- au fost pregătite proiecte de hotărâri în vederea aprobării atribuirii licenţelor 

de traseu operatorilor de transport pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate, care au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Covasna, 

- după aprobarea atribuirii prin hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna, ARR 

Covasna a eliberat  3 (trei) licenţe de traseu și a întocmit caietele de sarcini al 

licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate pentru traseele: Hilib – Tg.Secuiesc, Albiş – Cernat –

Tg.Secuiesc și Aita Medie – Vîlcele – Sfântu Gheorghe,  
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- pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

au  fost analizate documentaţiile depuse şi au fost propuse pentru adoptarea 

de hotărâri,  

- au fost pregătite proiecte de hotărâri în vederea aprobării atribuirii licenţelor 

de traseu operatorilor de transport pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale, care au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Judeţean Covasna, 

- Consiliul Judeţean Covasna a  eliberat 6 licenţe de traseu respectiv a întocmit 

caietele de sarcini al licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale pentru traseele: Tg.Secuiesc– 

Cernat–Sf.Gheorghe, Păpăuți–Zagon–Sf.Gheorghe, Ilieni – Sf.Gheorghe, 

Zabola – Covasna – Reci, Tg.Secuiesc – Reci și Sf.Gheorghe – Araci, 

- în lunile mai și iulie 2014 s-a actualizat Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a 

Ordinului nr. 353/2007, ţinând cont de solicitările depuse, în funcţie de 

necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, 

- pe parcursul anului 2015 au fost depuse 5 (cinci) reclamații în legătură cu 

prestarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate, în urma cărora operatorii au fost atenționate prin telefon, în scris, au 

fost convocate la întâlnire pentru clarificarea problemelor, remedierea lor și în 

final au fost soluţionate aceste reclamaţii venite din partea publicului călător 

şi a consiliilor locale referitoare la transportul public de persoane prin curse 

regulate, 

- s-a analizat documentaţia depusă referitoare la înlocuirea autovehicolelor 

nominalizate pentru un traseu cu altele, la solicitarea operatorilor de transport 

în condiţiile legii şi s-a dat acordul Consiliului Judeţean pentru înlocuire până 

la repararea autobuzului nominalizat pentru traseul nr.8 Sf. Gheorghe – Araci 

– Baraolt – Băţanii Mari, pe perioada de valabilitate a programului de 

transport pentru traseul nr.2. Sf. Gheorghe – Zoltan – Angeluș, traseul nr.49 

Comandău – Covasna, traseul nr.10  Sf. Gheorghe – Tg. Secuiesc – Brețcu și 

traseul nr. 8 Sf. Gheorghe – Araci – Baraolt – Băţanii Mari cu autobuzul 

reparat,  

- în urma sesizărilor, reclamaţiilor primite de operatorii de transport, de 

călători și de navetiști, cu ajutorul Inspectoratului Teritorial de Stat pentru 

Controlul în Transportul rutier nr.8 s-au organizat acţiuni de control în 

comun  în trafic în vederea verificării celor sesizate, cu ocazia cărora s-a 

verificat respectarea de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini 

privind orele de plecare și sosire, respectarea stațiilor de urcare/coborâre și a 

locurilor pe scaune, 

- au fost solicitate și centralizate datele privind starea serviciilor comunitare de 

utilități publice din unitățile adminsitrativ teritoriale din județul Covasna, cu 

excepția municipiilor,  
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- au fost introduse datele menționate mai sus, pentru semestrul II din anul 2014 

respectiv semestrul I din 2015, în aplicația IT ”Monitorizare SCUP” din cadrul 

proiectului implementat de MDRAP intitulat ”Dezvoltarea unui sistem de 

monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare 

de utilități publice” cod SMIS finanțat prin PO DCA. Aceste date constând din 

indicatori de performanță și indicatori de cost vizează următoarele servicii 

comunitare de utilități publice: 

-  

 Serviciul public de alimentare cu apă 

 Sistemul de canalizare a apelor uzate 

 Alimentarea cu energie termică 

 Iluminatul public 

 Salubrizarea localităților 

 Transport public județean, 

- la solicitarea Consiliului Județean Covasna au mai furnizat informații: SC 

Gosp Com SA, SC TEGA SA Sf. Gheorghe și Direcția de Sănătate Publică 

Covasna, 

- a fost monitorizat serviciul public de alimentare cu apă și canalizare prin 

intermediul reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, care a 

participat la ședințele acesteia, votând pentru adoptarea diferitelor hotărâri, 

- s-a pregătit proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului revizuit 

pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna, 

- s-au clarificat unele aspecte privind respectarea unor condiții de către 

obiectivele ce urmează să se realizeze în orașul Baraolt și comuna Micfalău, 

respectiv conformitatea acestora cu Master Planul pentru sectorul de apă şi 

apă uzată din judeţul Covasna. 
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COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 
 

Regiunile României se găsesc în momentul de faţă într-o realitate nouă. 

Dezvoltarea conceptului de autonomie locală în conformitate cu standardele 

europene permite judeţelor realizarea de cooperări de tip interregional la nivel 

extern. Regiunile devin actori capabili să susţină printr-un demers coerent politica de 

dezvoltare regională durabilă pe bază de relaţii în afara ţării. Regiunile nu sunt 

subiect de drept internaţional şi nu sunt actori în politica internaţională dar, rolul lor 

nu poate fi minimalizat. În tot acest timp trecut de la aderarea României la foruri 

internaționale, regiunile s-au dovedit parteneri puternici, ce au venit și susținut 

puncte de vedere viabile, concrete conturând politica externă a țării. Procesul de 

descentrare vine în perfectă concordanță cu Constituția României, cu Declarația 

asupra Regionalismului, precum și cu tratatele internaționale la care România este 

parte. Acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Covasna în anul 2015 în domeniul 

relaţiilor externe au pus un accent deosebit  pe dezvoltarea susţinută a turismului, pe 

promovarea valorilor culturale şi intensificarea relaţiilor de colaborare pe plan 

extern, dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din Uniunea Europeană. Una 

dintre priorităţile politicii externe a judeţului nostru, este consolidarea 

parteneriatelor existente, intensificarea relaţiilor de colaborare cu regiunile partenere 

din UE, precum şi cunoaşterea experienţelor şi practicilor internaţionale 

Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. 

Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au 

întins pe perioade lungi de timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi 

opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte 

din patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea lor  intrinsecă. Unitate prin 

Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile 

regionale din Estul Europei.  

 

 

PRIMIRI 

 

În perioada 13-16 martie, o delegație din partea Autoguvernării Județului  

Hevea din Ungaria, s-a aflat în județul nostru. Scopul principal al acestei vizite l-a 

constituit întâlnirea cu conducerea Consiliului Județean Covasna în vederea 

semnării actelor de donație pentru suma de 100.000 de HUF, sumă destinată 

construirii unui nou afet pentru tunul lui Gábor Áron. Tunul a fost expus în piața 

centrală din Târgu Secuiesc pentru o perioada de 3 săptămâni, ulterior fiind expus în 

Muzeul Național Secuiesc, în patrimoniul căruia se află. Tangent cu programul 

rezervat acestei acțiuni, au mai fost organizate întâlniri și vizite în județ, cu 

preponderență în localitățile care au stabilite relații de diferite facturi cu parteneri 

din județul Heves. Delegația maghiară a avut în componență conducerea 

autoguvernării. 
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Ambasadorul Indoneziei în România, excelența sa domnul Diar Nurbintoro  a 

fost invitat să participe la Ziua Culturii Maghiare, acțiune ce s-a desfășurat în Sfântu 

Gheorghe  în data de 22 ianuarie. Bienala de Grafică din acest an a organizat un 

concurs pentru lucrări de grafică la care a participat și artistul indonezian Reno 

Megy Setiawan, acesta câștigând premiul Nagy Pál. Ambasada Indoneziei la 

București prin persoana ambasadorului a ridicat acest premiu.  Manifestarea  a 

cuprins o paletă variată de evenimente reunite sub corolarul culturii. Organizatorii 

acțiunii au fost Biblioteca Județeană Bod Péter, Centrul Cultural Maghiar și Consiliul 

Județean Covasna. Programul extins dedicat acestei zile a început în data de 19 

ianuarie la Odorheiu Secuiesc, continuând în orașele Covasna, Târgu  Secuiesc, 

Baraolt și s-a încheiat în data de 22 ianuarie la Sfântu Gheorghe. Profitând de 

prezența excelenței sale în județul nostru, la sediul Consiliului Judeţean, s-a 

organizat o întrevedere cu conducerea administrativă judeţeană şi locală. În cadrul 

întrevederii au fost discutate printre altele aspecte legate de o posibilă colaborare în 

registrul economic şi cultural. Deschizând  canale noi de colaborare, legăturile dintre 

cele două ţări, descoperirea şi cunoaşterea acestui colţ din Transilvania fie prin 

turism fie prin programe culturale, nu poate fi decât benefică partenerilor.  

 În perioada 30 aprilie–4 mai, Consiliul Judeţean Covasna a organizat 

împreună cu partenerii din străinătate şi invitați din judeţele Harghita, Hunedoara și 

Sibiu un spaţiu expoziţional denumit generic Expo Turism Activ, spațiu amenajat în 

fața Casei cu Arcade din municipiul Sfântu Gheorghe. Acest mod de a participa 

activ, cu partenerii, la organizarea comună de acţiuni menite să prezinte publicului 

vizitator oferte de turism, la debutul sezonului și cu predilecție în județele cu care 

instituția noastră este parteneră s-a dovedit a fi viabil, interesul publicului vizitator 

dovedind un impact pozitiv.  Delegaţii din partea Autoguvernărilor Judeţelor Békés 

, Heves, Zala, Veszprém, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria au 

organizat un stand unde au fost expuse materiale de prezentare pentru  oferte 

turistice, produse tradiţionale, meșteșugărești, gastleiomice, ceramică, produse din 

materiale naturale și alte produse considerate de gazde că pot reprezenta cărți de 

identitate pentru zonele pe care aceștia le reprezintă. Tangent cu programul 

expoziției, vor mai fi organizate întâlniri şi vizite în judeţ în localităţile care au 

stabilite relaţii de diferite facturi cu parteneri din judeţele prezente și în localități 

care la rândul lor, au oferte inedite ca destinații de vacanță, sau ca tezaur viu de 

tradiții. Acest tip de colaborări au fost previzionate și au fost stipulate în contractul 

de colaborare semnat între  parteneri. 

În data de 5 mai la Casa de Cultură din localitatea Sânzieni, s-a desfășurat 

conferința Erdély címerei és térképei care a cuprins două dizertații pe teme de 

cartografie și  heraldică din Transilvania. Conferința s-a înscris într-un periplu prin 

Transilvania având ca loc de desfășurarea 8 locații diferite. Un istoric 

cartograf,membru al Academiei Regale Britanice de Geografie din Oxford, Anglia 

împreună cu un istoric arhivist din Ungaria au fost lectorii acestei conferințe.   

Consiliul Județean Covasna împreună cu Academia Kós Károly au organizat pe 

parcursul anului 2015 o campanile de sesiuni științifice, menite să sensibilizeze 

populația fără pregătire academică, despre istoria populației din bazinul 
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intracarpatic. Istoria este o știință vie, care o dată cu trecerea timpului evoluează se 

completează prin noi informații, prin noi abordări pe baza noilor descoperiri, fie ele 

de arhivă, colecții particulare sau arheologice. Modalitățile de investigare au evoluat  

mult, știința venind în întâmpinare cu noi tehnologii, cu noi descoperiri, care fac 

aceste informații mai precise și mai exacte. Sesiunile s-au desfășurat sub motto-ul 

Europa și Ungaria, constrângeri și alternative în istoria maghiară.    

În data de 2 iulie, la sediul Consiliului Județean s-a desfășurat o dezbatere 

publică cu tema Trenduri și provocări în comunicarea media din sec. XXI. 

Dezbaterea a fost mediată de experți pe această zonă, din străinătate. 

În data de 3 iulie la sediul Consiliului Judeţean Covasna, a avut loc o întâlnire 

de lucru la care a participat conducerea instituției, consulul Ungariei la Miercurea 

Ciuc, guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei și directorul Asociației PADOC. 

Scopul acestei întâlniri cu distinșii oaspeți a fost discutarea  și stabilirea 

coordonatelor unui viitor program viabil, finanțat de partea maghiară. Asociația 

PADOC, este cea prin care se fac finanțări pentru proiecte susținute cu capital oferit 

de Banca Națională a Ungariei.  Zona de interes comun o reprezintă Colegiul Mikes 

din municipiul Sfântu Gheorghe. La închiderea întrevederii, împreună cu oaspeții, 

domnul președinte  a vizitat unitatea de învățământ, portdrapelul educației de înaltă 

ținută, de pe băncile căreia de-a lungul secularei existențe, au ieșit figuri 

reprezentative pentru intelectualitatea maghiară.  

În buna practică de colaborare se înscrie şi invitaţia adresată partenerilor din 

Ungaria, în vederea participării la acţiunea Galopiada Secuiască, programată pentru 

perioada 10-12 iulie. Oaspeţii prezenţi au înmânat câştigătorilor la sfârşitul  

competiţiei premii din partea autoguvernărilor maghiare, respectiv Békés şi Heves. 

Competiţia este un concurs de călărie, la care s-au înscris peste 30 echipe din judeţele 

Harghita, Mureş şi Covasna. Câştigătorii s-au calificat în competiţia naţională ce se 

va desfăşura în Ungaria la Budapesta. Concursul a constat în probe de echitaţie, 

sărituri peste obstacole, probe de galop şi atelaje. Locul desfăşurării întrecerii hipice 

a fost Pivniţa Uriaşului din localitatea Moacşa, fiind completat cu un târg de produse 

legate de arta călăritului, produse artizanale şi nu în ultimul rând prezentarea 

scaunelor din Ţinutul Secuiesc tot prin intermediul unor produse tradiţionale. 

În data de 20 iulie, la inițiativa domnului președinte  s-a organizat o întâlnire 

cu  președintele Comisiei de Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Ungariei.  

Temele propuse spre dezbatere, pe agenda întâlnirii au fost proiectele comune 

lansate între județul Covasna și partenerii maghiari, autoguvernările cu care avem 

stabilite relații de colaborare și posibilitatea extinderii pe viitor a acestor legături.  

Sub organizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna în data 30 

septembrie a avut loc în municipiul  Sfântu Gheorghe ședința comună cu 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov, conducerea Asociaţiei Naţionale a 

Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică din România și Asociația Civilă Națională 

din Ungaria. De asemenea participanţii au mai avut o  întâlnire cu conducerea 

administrativă a judeţului şi a municipiului Sfântu Gheorghe la sediul Consiliului 

Judeţean Covasna. Această structură de ordine publică are în componență inspectori 

din cadrul  inspectoratelor de poliţie din ţară, preşedinţi şi secretari ATOP şi nu în 
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ultimul rând reprezentaţi ai Corpurilor Naţionale ai Poliţiştilor din ţară. Împreună 

cu reprezentanţii  ATOP Covasna s-a stabilit preluarea unei părţi din cheltuielile ce 

se vor face cu această ocazie.  

O delegaţie din judeţul Bács-Kiskun, Ungaria, avându-i în componență pe 

președintele Autoguvernării și directorul Spitalul Judeţean din Kecskemét s-au aflat 

în județul nostru în perioada 23-26 iulie în vederea demarării acţiunii de evaluare a 

sănătăţii populaţiei din localitatea Bodoc și satele aparținătoare, evaluare ce s-a făcut 

de către medici specialişti în diverse specialităţi.  

Impactul asupra populaţiei informate despre această acţiune este deja pozitiv, 

pentru mulţi din zona rurală o investigare medicală de asemenea nivel, până acum a 

fost din păcate doar un deziderat. Evaluarea preventivă poate fi trecerea liniei dintre 

sănătate şi boală, cu cele mai mici costuri şi cu şanse crescute de vindecare. Acțiunea 

nu se dorește a concura cu sistemul național de asistență medicală ci vine în 

completare, știut fiind că prevenția nu poate fi de prisos, orice investigație care poate 

depista o posibilă afecțiune nu poate fi decât binevenită.                     

Acţiunea se înscrie în buna practică de colaborare existentă între cele două 

structuri administrative, la acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul 

maghiar a răspuns cu promptitudine, participând şi implicându-se activ la reuşita 

acestora. În protocolul de colaborare semnat între cele două entități administrative se 

regăsește și un capitol ce face referire la sănătate. 

La inițiativa și sub directa coordonarea a președintelui Consiliului Județean 

Covasna,  în parteneriat cu mai multe autorități locale, ONG-uri și composesorate în 

anul 2016 se va desfășura Întâlnirea pădurarilor din Bazinul Carpatic, manifestare 

găzduită de județul nostru. În perioada 15-17 septembrie o delegație a Asociației 

Naționale a Pădurarilor din Ungaria, s-a aflat la noi, scopul acestei vizite fiind 

stabilirea preliminară a coordonatelor desfășurării la un nivel ridicat a acestei 

acțiuni. Invitații din Ungaria au mai  avut întâlniri și discuții cu reprezentanții 

tuturor entităților ce își vor asuma rolul de organizatori.  

În perioada 25-26 septembrie la sediul Consiliului Județean Covasna s-a 

organizat  conferința Limbi Regionale și drepturi lingvistice în Europa, experiențe 

și deziderate. Temele abordate în cadrul conferinței au fost spicuite din realitățile 

din țările invitate, evoluția lingvistică a minoritarilor situații concrete,drepturile 

minorităților de a folosi limba maternă într-un cadru legal, dreptul la învățământ și 

educație. Totodată a fost  reiterată ideea că pornind de la acordarea și respectarea 

unor drepturi legitime se poate construi în viitor o societate echilibrată, calibrată pe 

recunoașterea și aprecierea justă a valorilor celor alături de care și împreună cu care 

construim o casă comună. Valoarea și nivelul lucrărilor conferinței au fost girate de o 

echipă de lectori din Italia (provincia Tirolul de Sud), Serbia, Ungaria, România, 

Spania (provincia Catalană), Finlanda și Slovacia. Fiecare lector a prezentat audienței 

dizertații pornind de la situații concrete din țările lor și a încheiat cu propuneri și 

proiecte pentru viitor. Evoluția firească a lucrurilor nu poate duce decât la modus 

vivendi de înțelegere și respect reciproc.  Conferința s-a desfășurat sub organizarea 

comună a Consiliului Județean Covasna, Europe Direct și Fundația Mikó Imre.  
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În perioada 24-25 septembrie la hotelul GRAND HOTEL BÁLVÁNYOS din 

stațiunea Băile BÁLVÁNYOS Consiliului Județean Covasna ca partener a organizat  

Conferința IT&C și Inovare din Ținutul Secuiesc, manifestare ajunsă la cea de-a III- 

a ediție. Obiectivul conferinței constă în dezvoltarea și menținerea rețelei de contacte 

dintre firmele, specialiști, cadrele didactice din domeniul IT&C din regiune dar, și 

din piața internațională, prezentarea celor mai noi tendințe și modele inovatoare din 

sector, întâlnirea dintre sectorul educației din domeniul IT, sectorul administrației 

publice și cel antreprenorial și nu în ultimul rând dezvoltarea unor relații de afaceri. 

Pe lângă toate acestea, va juca un rol important prezentarea unor proiecte IT din 

domeniul sănătății, agriculturii și discutarea posibilităților de dezvoltare legate de 

acestea. Temele abordate în cadrul conferinței vor fi din aria informaticii și 

comunicării pornind de la realitatea de astăzi. Acest domeniu a avut cel mai 

spectaculos trend ascendent, dovedind încă o dată că țara noastră, contrazicând orice 

previziune, chiar dacă din motive conjuncturale istorice a pătruns mai târziu pe 

această piață, a recuperat acest handicap, astăzi situându-ne în elita internațională, 

exportul de materie cenușie devansând categoric alte domenii.    

Conferința s-a desfășurat sub organizarea comună a Consiliului Județean 

Covasna, Camerei de Comerț și Industrie Covasna și IT PLUS CLUSTER.  

Participanții au fost din țară și din străinătate. 

În cadrul unei vizite întreprinse în Transilvania, vicepreşedintele Parlamentului 

Ungariei, împreună cu  șefa de cabinet, au avut o întâlnire formală cu conducerea 

administrativă a judeţului şi cu cea a municipiului Sfântu Gheorghe. Conform 

înţelegerii prealabile, data stabilită de comun acord, a fost 25 noiembrie.  

O serie de conferințe reunite sub egida A Kárpát-Medence Népei au fost 

organizate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie în diferite locații din județ. 

Temele abordate în cadrul conferințelor au fost despre evenimente și fapte istorice 

din acest spațiu geografic premergătoare și contemporane cu primul război mondial. 

Conferințele se înscriu în cadrul manifestării consacrate trecerii a 100 de ani de la 

începutul primei conflagrații mondiale. Conferințele au fost susținute de lectori, de 

la diferite instituții de prestigiu din Ungaria, care prin prelegerile lor au prezentat 

situația geo-politică care a creat premizele declanșării confruntării care a dus la 

pierderea a milioane de vieți omenești și a schimbat fața Europei. Distinșii domni, 

profesori universitari care au răspuns solicitării de a susține dizertații au fost din 

partea Academiei Ungare, Centrului de Cercetare în Filologie, Institutul de Studii 

Istorice, Academiei Ungare și Universității Eszterházy Károly din Eger. 

   În data de 24 noiembrie a avut loc recepția și  predarea celor 6 locuințe 

destinate tinerilor medici, construite în parteneriat de Consiliul Județean Covasna, 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Studiorum. La 

ceremonie au participat reprezentanți ai Guvernului Ungariei, Secretariatului de Stat 

pentru Minorități, Ambasadei și Consulatului Maghiar.  
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PLECĂRI 

 

Reprezentanța Comisiei Europene în Ungaria a organizat în perioada 28-30 

ianuarie în Budapesta, Întâlnirea Anuală a Centrelor de Informare Europe Direct 

din Ungaria, unde a fost invitat să participe și un reprezentant al Biroului Europe 

Direct Covasna. A fost prezentat un rezumat al activității biroului județean și al 

Reprezentanței Europe Direct din România. 

În cadrul ședinței de cooperare trilaterală între județele Covasna (România), 

Maine et Loire (Franța) și Veszprém (Ungaria), ce s-a desfășurat în luna noiembrie a 

anului 2014, părțile au convenit să prelungească termenul de valabilitate al 

contractului de colaborare. Semnarea oficială a noului contract a avut loc în Angers 

în data de 19 ianuarie. La ceremonia de semnare au fost prezenți președintele, 

vicepreședintele și un consilier din cadrul Biroului de Relații Externe. 

Administratorul Județului a fost invitat de primăria localității Törökfalu din 

Serbia, să participe în perioada 13-15 februarie, la un Festival de gastleiomie. 

Domnia sa a condus o delegație ce i-a mai avut în componență și pe reprezentanții 

comunei Cernat. 

Domnul președinte a fost invitat de primarul localității Algund din Regiunea 

Autonomă Tirolul de Sud din Italia, să se alăture unei delegații de specialitate ce a 

întreprins o vizită de lucru în perioada. 18-19 februarie. Programul vizitei a cuprins 

printre altele vizitarea unei ferme specializate în prelucrarea laptelui și întâlniri 

oficiale cu coordonatorul Instituției pentru Drepturile Minorităților și cu Ministrul 

sănătății, sportului politici sociale și muncă. 

Adunarea Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al 

regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene și internaționale cu privire la 

problemele esențiale de competență regională. În perioada 4-6 martie, s-a desfășurat 

în localitatea Aalborg din Regiunea Nordjylland, Danemarca  Sesiunea Plenară a 

Comisiilor de lucru II de sănătate și III economică. În cadrul Workshop-ului 

Comisiei de Sănătate, președinta Comisie de Relații Externe, a susținut o dizertație 

cu tema Cultură și sănătate, lucrare desprinsă din realitățile zonei noastre.  

În perioada 5-6 martie a avut loc în Bruxelles, Belgia un seminar cu titlul 

Prioritățile Comisiei Europene - ocuparea forței de muncă, creștere și investiții. 

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea de experiențe și bune practici între membrii 

rețelei de informare Europe Direct. Reprezentanții Europe Direct, prezenți au expus 

proiecte și programe de succes și au prezentat intenția dezvoltării de noi parteneriate 

pentru programele viitoare. Programul evenimentului a mai cuprins seminarii cu 

teme specifice: politica energetică a UE, piața unică digitală, bugetul UE bazat pe 

rezultate, simplificarea și transparența, guvernanța economică a UE și dialogul 

cetățenilor pe teritoriul UE. La această întâlnire a fost prezent și un reprezentant al 

Biroului Europe Direct Covasna. 

Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa a fost înființat în anul 

1994 având calitatea de organ consultativ al Consiliului Europei. El funcționează pe 

baza Rezoluției Statutare 2000 (1) a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. 

Congresul este alcătuit din 2 camere: Camera Autorităților Locale și Camera 
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Regiunilor. Delegația României este compusă din zece membri titulari și zece 

supleanți ( cinci membri în Camera Autorităților Locale și cinci membri în Camera 

Regiunilor). Consiliul Județean Covasna este reprezentat în Camera Regiunilor în 

calitate de membru titular printr-un consilier județean, care participă atât la lucrările 

congresului, cât și la ședințele complementare ale  comisiei și camerei. În perioada 24 

– 26 martie, s-a desfășurat în Strassbourg cea de-a XXVIII-a Sesiune a Congresului, 

unde a participat și președintele Consiliului Județean. În cadrul ședinței Comitetului 

de monitorizare, ce a avut loc în 24 martie, domnul președinte a prezentat audienței 

o recomandare privind reorganizarea regiunilor administrative din România. 

În perioada 22-25 martie s-a desfășurat un schimb de experiență pe zona 

dezvoltarea teritoriului,dezvoltare regională și turism, schimb desfășurat în județul 

Heves, Ungaria. Au participat zece specialiști din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean, delegația fiind condusă de vicepreședinte. 

Directorul executiv al Direcției Juridice, a participat în perioada 16 aprilie - 25 

aprilie la un schimb de experiență organizat în Statele Unite ale Americii, în cadrul 

programului Calea către o bună guvernare - calea americană. Management public 

colaborativ, ce s-a desfășurat la Las Vegas și Los Angeles. 

Președintele Consiliului Județean a fost invitat de Asociația Profesională a 

Pompierilor Civili din județul Harghita, să participe împreună la un schimb de 

experiență organizat de o asociație similară din Szarvas, Ungaria. Perioada 

desfășurării acestei acțiuni a fost 17–19 aprilie, fiind delegat să participe un consilier 

din cadrul reprezentanței Europe Direct Covasna. 

În perioada 23 - 26 aprilie, în Budapesta a avut loc cea de-a XXII ediție a 

Târgului Internațional de Carte. În decursul anilor, manifestarea s-a dovedit cu 

mare impact la public fiind o manifestare internațională și o rampă culturală pentru 

participanți, care nu sunt doar iubitori de carte ci și public avizat la diferitele acțiuni 

conexe organizate de gazde. Delegației Centrului  Județean de Cultură i s-a alăturat 

un consilier din partea instituției  

În perioada 1-3 mai, sub organizarea Asociației Székely Szeretetszolgálat, în 

Parcul Milenáris din Budapesta s-a desfășurat Festivalul Secuilor, unde județul 

nostru a fost invitat să participe alături de județele Harghita și Mureș cu un stand 

expozițional. Festivalul este dedicat promovării zonei, prin târguri meșteșugărești, 

programe culturale, programe de prezentare a zonei ca atracție turistică, și turism 

culinar. Centrului de Cultură al județului Covasna, îi revine sarcina de o asigura 

logistic participarea la această manifestarea. Instituția noastră a fost  reprezentată de 

președintele județului împreună un consilier județean și doi consilieri din cadrul 

cabinetului. Tot în această perioadă domnul președinte a mai participat la o 

consfătuire despre prioritățile cooperării  viitoare, organizată de Secretariatului de 

Stat pentru Politici Naționale ce s-a desfășurat în data de 30 aprilie. 

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea Adunării Regiunilor 

Europene (ARE) a fost lansat un proiect video care vizează partajarea experiențelor 

acelor persoane care au fost implicate îndeaproape în activitatea organizației. 

Partenerul media al proiectului a fost ziarul New Europe, un ziar săptămânal, 

independent cu sediul la Bruxelles, Belgia, care acoperă principalele știri din 
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domeniul afacerilor UE și prin intermediul căruia au fost realizate interviurile. Un 

consilier județean, membru supleant în Biroul Permanent al conducerii ARE a fost 

invitat să participe la acest proiect cu un interviu în care se vor împărtăși 

experiențele și amintirile legate de munca cu ARE. Rezultatele vor fi utilizate în 

campania de aniversare ARE și vor fi distribuite online, prin intermediul site-ul 

ARE, respectiv în buletinul lunar, care a fost promovat cu ocazia Adunării Generale 

ce a avut loc în luna iunie la Vastra Göteland din Suedia. Interviul s-a desfășurat în 

Bruxelles în data de 14 mai.  

În perioada 7–10 iunie în Oslo, Norvegia s-a organizat o misiune diplomatică 

unde a fost invitat să participe și Consiliul Județean Covasna. Scopul acestei acțiuni a 

fost realizarea unui schimb de experiență între Clusterul norvegian OREEC și 

Clusterul Green Energy, precum și vizitarea unor companii și instituții de cercetare 

în domeniul biomasei. Din partea instituției noastre a fost delegat să participe 

vicepreședintele I împreună cu o delegație din partea Clusterului Inovativ al 

Biomasei Green Energy din județul Covasna. 

În perioada 4-8 iunie, în Budapesta a avut loc Gala Cărții la Budapesta 

organizată împreună cu Ziua Cărții pentru Copii. La eveniment a fost prezentă o 

delegație a  Centrului  Județean de Cultură, instituția noastră asigurând transportul 

delegației, cărților și materialelor pentru stand.  

Adunarea Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al 

regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene și internaționale cu privire la 

problemele esențiale de competență regională. Organizația promovează diversitatea 

regiunilor și o transpune în practică, încurajează principiul subsidiarității și a 

structurilor regionale democratice. Județul Covasna este membru al ARE din anul 

1997, consolidând poziția de membru activ, obținând cel de-al IV-lea mandat în 

Biroul Permanent al conducerii ARE, unde este reprezentat de președinte, în calitate 

de membru deplin, respective de președinta Comisiei de Relații Externe, ca membru 

supleant. În perioada 9-12 iunie, în regiunea Vastra  Goteland localitatea Göteborg 

din Suedia s-a desfășurat ședința Biroului Permanent unde a participat  

președintele consiliului județean, președinta Comisiei de Relații Externe membru 

activ în Comisia de Sănătate și Politici Publice al ARE și un consilier din cadrul 

Compartimentului de  relații externe. În cadrul sesiunii statutare au fost abordate 

subiecte referitoare la viitorul asociației, inclusive perspectivele strategice 2015 -2017 

. De asemenea au fost organizate alegeri pentru Birou și Comitetul Executiv. Pornind 

de la sarcinile Biroului Permanent al ARE, de stabilirea obiectivelor și promovarea 

unor programe menite să reprezinte interesele regiunilor membre, intenționăm să 

continuăm munca depusă în acest birou, candidând la alegeri pentru un nou 

mandat, domnul președinte în calitate de membru permanent iar d-na consilier, ca 

membru supleant.  

În perioada 26–27 iunie a avut loc a avut loc a 146-lea ședință itinerantă a 

Asociației Naționale de Silvicultură din Ungaria. Gazda, de această dată a fost 

orașul Kaposvár. Domnul președinte a fost invitat să participe la acest eveniment, 

știut fiind că în acest an vom fi gazda acestei manifestări, organizată în memoria 

savantului, inginer silvic dr. Bedő Albert, născut în localitatea Valea Crișului. În 
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memoria sa a fost instituită o distincție ce se acordă celor mai buni silvicultori ai 

anului.  

În perioada 25-27 august localitatea Hévíz s-a desfășurat seminarul de 

deschidere al proiectului OFF TO SPA în scopul asigurării cadrului pentru 

întâlnirea partenerilor de proiect și stabilirea metodologiei de derulare a proiectului. 

Proiectul OFF TO SPA (program de dezvoltare a produselor turistice destinate 

persoanelor vârstnice cu scopul intensificării traficului în turismul balnear, în extra 

sezon) are ca obiectiv general, crearea unui produs turistic transnațional legat de 

balneologie în Europa Centrală, care vizează persoanele vârstnice și lărgește piața 

turismului spa către acele zone în care cererea pentru turismul de sănătate și welness 

poate fi ajustată. Proiectul se va realiza în parteneriat cu Universitatea Pannonia din 

Veszprém, Ungaria (coordonator proiect), Hévíz Nonprofit Tursztikai Kft ,Ungaria, 

AGE Platform, Belgia, TM RESOR , Suedia, Autoguvernarea Județului Zala, Ungaria, 

Asociația Turismului Județului Covasna, România, are un buget total de 278.098 

euro, perioada va fi de de 15 luni, în perioada iulie 2015- septembrie 2016. La 

seminarul de deschidere instituția noastră va fi reprezentată de un consilier din 

cadrul Compartimentului Relații Externe, responsabil proiect OFF TO SPA. 

Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, 

organizează de trei ani consecutiv, manifestarea denumită Galopiada Secuiască, cu 

scopul de a păstra și promova tradițiile ecvestre secuiești. Evenimentul este 

considerat ca premergător Galopului Național din Budapesta, o semifinală regională. 

Concurenților care s-au clasat pe primele patru locuri li s-a oferit posibilitatea să-și 

demonstreze măiestria în arta călăriei la Galopul Național din Ungaria, ce s-a 

desfășurat în perioada 18–20 septembrie în Budapesta. La această manifestare am 

fost reprezentați de un vicepreședinte. 

În cadrul parteneriatului dintre județul Covasna și județul Heves din Ungaria 

și în anul trecut am fost invitați la Zilele orașului Eger, manifestarea desfășurându-

se în perioada 18–20 septembrie. Prezentarea județului nostru a inclus un târg 

meșteșugăresc, programe culturale și programe de prezentare turistică a zonei 

noastre. Tot aici a avut loc vernisajul expoziției de artă a artiștilor plastici 

contemporani din județul nostru, expoziție denumită generic Metamorphosis 

Transilvaniae. Delegația județului nostru, avut în componență 26 de persoane, fiind 

condusă de un consilier din cadrul Compartimentului Relații Externe, 

În perioada 19-22 octombrie, a avut loc la Bruxelles, întâlnirea Generală 

Anuală a tuturor Centrelor Reţelei Europe Direct din Europa.  În cadrul 

evenimentului participanții au avut ocazia de a împărtăși experiențe, bune practici și 

au fost îndrumați cu sfaturi pentru punerea în practică a planurilor de acțiune. Ca și 

evenimentul din martie, respectiv întâlnirea de lansare a noii generații de Centre ED, 

și acest eveniment a fost organizat în cooperare cu Parlamentul European, oferind 

participanților oportunitatea întăririi identității rețelei ED. Printre participanții la 

conferință s-au numărat  manageri de centre ED, reprezentanți ai instituțiilor EU, 

personalități publice europene proeminente și analiști politici. Pentru o cât mai bună 

optimizare a timpului și resurselor, mediul de lucru a combinat comunicarea de 

informații cheie  cu sesiuni de participare activă. Pentru a creşte transparenţa 
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Centrului de Informare a Centrului Europe Direct Sfântu Gheorghe în Europa 

precum şi pentru a îmbunătăţii serviciile oferite, s-a considerat oportună participarea 

unui consilier din cadrul centrului Sfântu Gheorghe.  

În perioada 23-25 octombrie în localitatea Békéscsaba, Ungaria s-a desfășurat 

Festivalul gastronomic consacrat păstrării și transmiterii obiceiurilor și tradițiilor 

culinare. Organizarea acestei acțiuni are o tradiție de mai bine de 15 ani, fiind 

împletită cu promovarea turismului regional. O delegație condusă de un consilier 

județean a fost prezentă la manifestare. 

În perioada 5 – 7 octombrie în Budapesta s-a organizat un curs de 

perfecționare și o conferință pentru avocații parteneri Instituției de Protecție a 

Drepturilor Minorităților, respectiv pentru avocați din afara granițelor Ungariei. În 

cadrul conferinței au fost prezentate spețe juridice, cazuri concrete din jurisprudența 

internațională. Un consilier județean a fost delegat să participe la această 

manifestare.  

În perioada 2-4 noiembrie a vut loc în orașul Winchester, Hampshire din 

Anglia Plenarele de Toamnă ale Comisiilor I, II și III ale Adunării Regiunilor 

Europene. Plenarele de Toamnă au debutat cu o sesiune comună a noului ARE și au 

fost urmate de 3 sesiuni separate pentru a crea cadrul fiecărei comisii de  a organiza 

modul de lucru și dezbaterea pe subiecte curente, în fiecare comisie. Președinta 

Comisiei de Relații Externe din cadrul consiliului județean, membru activ în Comisia 

II, de sănătate și politici publice a ARE a reprezentat județul nostru la această 

acțiune. Scopul  reuniunii Comisiei II a rețelei E-Helth a fost de a face un inventar al 

ultimelor realizări ale acestei rețele și a impactului asupra regiunii. Membrii comisiei 

au analizat rezultatele și au planificat activitățile și resursele pentru îmbunătățirea 

rezultatelor viitoare. 

Președintele consiliului județean a fost invitat să participe la Congresul 

Uniunii Civice Maghiare FIDESZ, ce s-a desfășurat în Budapesta în data  de 15 

noiembrie. În 16 noiembrie, domnia sa a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul 

Ungariei. 

Două cărți recent apărute având ca subiect  transilvanismul, au fost prezentate 

în data de 13 decembrie, în localitatea Tahitótfalu, județul Pest din Ungaria. Domnul 

președinte a fost invitat să participe la această prezentare și în calitate de coautor al 

volumului Jancsó Benedek 160. În data de 14 decembrie, domnia sa a participat la o 

conferință organizată de Asociația Pallas Athene Domus Innovationis, ce a avut ca 

motto Întreprinderi inovatoare în Bazinul Carpatic, locul desfășurării fiind 

Academia Maghiară de Științe din Budapesta. 

Structurile de relații externe din aparatul propriu al consiliilor județene 

reprezintă rețeaua propice de comunicare la nivel de relații interjudețene, vizând în 

primul rând diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de cooperare prin 

intermediul programelor comunitare. Necesitatea promovării județelor, în contextul 

politicii Uniunii Europene, precum și oportunitățile deosebite create prin 

participarea la derularea unor programe comunitare, obligă la eficientizarea 

structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul consiliilor județene. Dezvoltarea 

unor formule de parteneriat multiregional pe terenul ARE, care joacă rolul de 
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stimulator și organism de orientare a strategiei la nivel paneuropean, este voința 

comună în demersul județelor spre acțiuni concertate și concrete. 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT  

 

În cadrul activității de bază la sediul centrului în 2015 am avut 98 de vizitatori pe 

care i-am informat despre oportunități de studii și lucru în UE, oportunități de 

finanțare pentru mediul rural și pentru întreprinderi mici și mijlocii, am oferit 

pliante și broșuri de informare despre UE și activitățile sale.  

Pentru informarea cetățenilor județului despre UE și Europa și a diferitelor 

aspecte economice sociale și culturale relevante pentru integrarea europeană în 

cursul anului 2015 am organizat următoarele evenimente:  

 

Județul Covasna 2020. Conferinţă despre finanţările UE în perioada 2014-2020 

 

În data de 19 martie 2015 EDIC Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Junior Business 

Club am organizat o conferință cu scopul de a face cunoscute prioritățile de 

dezvoltare ale UE și ale județului și de a încuraja tinerii să-și demareze o afacere și 

întreprinzătorii să-și dezvolte afacerile prin proiecte finanțate de UE. Tema 

principală a evenimentului a constituit fondurile europene - mai ales cele structurale 

- disponibile în perioada 2014-2020 și modul în care vor putea fi accesate aceste 

fonduri, dar și strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020. 

Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020 a fost prezentată de 

președintele Consiliului Județean Covasna și de lector univ. dr. Viorel Stănică 

coordonatorul echipei care a elaborat strategia. Apoi a urmat o prezentare despre 

fondurile care vor sta la dispoziția IMM-urilor în perioada 2014-2020. În partea a 

doua a conferinței am vorbit despre realizările și oportunitățile oferite de programul 

Leader și de sursele de finanțare accesibile (microcredite prin Fundația LAM) micilor 

întreprinzători din județul Covasna. 

Conferința s-a desfășurat sub auspiciile Anului European al Dezvoltări.  

 

Competiţia „Administrația publică și UE” 

 

Centrul de Informare Europe Direct în parteneriat cu Extensia Universitară din 

Sfântu Gheorghe a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna au organizat un 

concurs interactiv dedicat liceenilor din clasele XI-XII din județul Covasna. 

Scopul concursului era familiarizarea elevilor cu administrația publică locală din 

statele membre UE. Tematica concursului a constituit-o: cunoștințe generale despre 

construcția Comunităților Europene, forma de guvernământ a statelor membre, 

organizarea administrativ-teritorială. Organizatorii au asigurat bibliografie selectivă 

pentru pregătirea elevilor la competiție, care era disponibilă prin intermediul 
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Inspectoratului Școlar Județean. Competiția a avut loc la Sfântu Gheorghe, sediul 

Extensiei Universitare din Sfântu Gheorghe miercuri 29 aprilie. 

La concurs au participat 12 echipe din 4 orașe din județul Covasna (Sfântu 

Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Baraolt) și a fost câștigat de echipa 

”Mikosok” (Liceul Teoretic Székely Mikó, din Sfântu Gheorghe). 

 

Să ne cunoaștem vecinii 

 

Acesta a fost un concurs creativ organizat în parteneriat cu Centrul Europe Direct 

din județul Heves, Ungaria destinat elevilor din clasele V-VIII. Obiectivul acestui 

concurs era ca tinerii să cunoască mai bine cultura, geografia, atracțiile celorlalte țări 

membre și a regiunilor, județelor acestora.  

La concurs au participat 6 echipe cu câte trei membrii, și a fost câștigat de o echipă 

din Liceul Mikes Kelemen din Sfântu Gheorghe. Concursul a avut o durată de 2 ore 

și a avut loc în sala mare de conferințe a Consiliului Județean Covasna. Premiul 

concursului a constat într-o excursie în județul Heves în Ungaria. 

 

Concursul de alergare Șugaș 

 

Sub auspiciile Săptămânii Mobilității Europene Centrul de Informare Europe 

Direct din cadrul Consiliului Județean Covasna și Cercul de Alergare ,,Gáll Lajos” au 

organizat sâmbătă, 19 septembrie cea de-a VI-ea ediție a Concursului de alergare 

,,Sugas”. 

În ciuda căldurii cei 43 de participanții entuziaști au parcurs cu succes cei 11 km. 

Participanții au primit medalii și obiecte promoționale Europe Direct, câștigătorii 

fiind răsplătiți de către organizatori cu un voucher cadou ce poate fi utilizat la 

magazinele Decathlon. 

 

Limbi Regionale și Drepturi Lingvistice în Europa 

 

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor în 25 septembrie am organizat conferința 

Limbi Regionale și Drepturi Lingvistice în Europa. 

În data de 25 septembrie, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Centrul de 

Informare Europe Direct Sfântu Gheorghe, Serviciul de Asistență Juridică pentru 

Minorități „Mikó Imre”, Consiliul Județean Covasna și UDMR au organizat 

conferința intitulată „Limbi regionale şi drepturi lingvistice în Europa”.  

La conferință au participat lectori invitați din diferite țări europene, cum ar fi 

Serbia, Spania (din regiunea Catalonia) Finlanda, Italia, Ungaria și Slovacia. Lectorii 

au susținut prelegeri pe tema importanței limbilor regionale şi a respectării 

drepturilor lingvistice, prelegeri care au rolul de a umple unele goluri în acest 

domeniu. 
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Cum funcționează UE? 

 

În cadrul acestei activități în data de 12 noiembrie am ținut o prezentare 

interactivă cu jocuri copiilor din clasele I-IV din Școala Generală "Henter Karoly" din 

Bodoc. Prezentarea era despre UE, cum funcționează aceasta și ce rol are, care este 

deviza UE, simbolurile și țările UE. La sfârșitul prezentării fiecare elev a primit o 

foaie de colorat despre o țară din UE. Totodată au primit publicații și hărți cu 

Uniunea Europeană. 

 

 

Carving de toamnă 

 

Evenimentul Carving de toamnă organizat în data de 18 noiembrie la Hotelul 

Park din Sfântu Gheorghe a avut forma unei expoziții. Ideea am preluat-o de la un 

grup de elevi de la Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” care au participat în 

2014 la Concursul Ideilor. 

Scopul evenimentului era promovarea artei culinare, a carvingului, dar și a 

creativității, a metodelor noi, care pot ajuta la mai buna valorificare pe piață a 

produselor agricole și agroalimentare locale. Totodată dorim să promovăm în rândul 

tinerilor importanța învățării unei profesii și a însușirii unor abilități practice. 

Standurile expoziției - cu decorațiuni realizate prin metoda carving - au fost 

pregătite și prezentate de către elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” și 

de de domnul Kovács Gábor, Chef la Restaurantul Castel. La eveniment au 

participat mai ales elevi din licee cu profil economic sau turism, câțiva 

întreprinzători din domeniul agroalimentar dar și publicul larg. 

 Participanții au putut vedea expuse legume și fructe sculptate, dar puteau vedea 

și pe viu cum se realizează acestea și chiar au putut încerca. 

Cu această activitate am câștigat premiul celui mai creativ eveniment al rețelei 

Europe Direct România în 2015.  

 

Prezentare și dezbatere despre comerțul echitabil 

 

În cadrul Anului European al Dezvoltării am dorit să aducem în atenția 

cetățenilor din județul Covasna problemele cu care se confruntă locuitorii din țările 

mai puțin dezvoltate și a faptului că suntem parte a unei economii globale. Astfel în 

cadrul Clubului ecologic Életfa (Arborele vieții) am ținut a prezentare cu această 

temă. 

Participanții au putut viziona filme scurte cu tema comerț echitabil - despre 

portocale și cacao care provin din acest tip de comerț și pornind de la acestea am 

discutat cu ei despre cum putem avea un cuvânt de spus ca și consumatori în 

sprijinirea micilor producători locali. În cadrul evenimentului am prezentat și câteva 

produse care provin din fair trade - cafea, ceai, ciocolată, precum și ceaiuri cu sigla 

eco-bio a UE,  care s-a putut gusta. Totodată am arătat și produse cosmetice care au 

sigla Fair Trade. 
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Ziua Europei - Sărbătoarea „kürtőskalács”-ului 

 

Cu ocazia Zilei Europei în data de 9 mai 2015, la Sfântu Gheorghe s-a desfășurat 

Sărbătoarea europeană a „kürtőskalács”-ului organizată de Centrul de Informare 

Europe Direct Sfântu Gheorghe și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în 

Județul Covasna din cadrul Consiliului Județean Covasna. 

Scopul evenimentului a fost sărbătorirea Zilei Europei și a diversității culturale 

prin promovarea valorilor și produselor locale. 

Organizatorii evenimentului i-au așteptat pe cei interesați cu diverse programe: 

spectacolul ansamblului de dansuri populare Csillagkövetők de la Vârghiș, recitalul 

formației Selfish Murphy, statui vii - Trupa de teatru Osonó, Cuptorul fermecat - colț 

pentru copii amenajată de Fundația Caritas din Alba Iulia și cort de informare EU - 

oferirea de informații despre UE, colț de citit ziare, quiz despre UE. 

Atracția principală a evenimentului a fost concursul de făcut „kürtőskalács” 

pentru amatori și profesioniști. La concursul de amatori s-au înscris 10 echipe iar la 

cei pentru profesioniști trei echipe. În cadrul concursului am avut cozonaci secuiești 

fără zahăr pentru diabetici, cozonaci făcuți cu metode eco. Cei care au participat la 

concursul pentru profesioniști conform regulamentului concursului au trebuit să 

pregătească și o specialitate înrudită cu „kürtőskalács”. Astfel am putut gusta 

”Prugeltorte”, o prăjitură comună în Austria, în special în satele tiroleze, sau 

”Spettekaka” din sudul Suediei și Trdelnik din Cehia. 

La cortul de informare despre UE s-au oferit informații despre UE și drepturile 

cetățenilor europeni, doritorii putându-și testa cunoștințele prin completarea unui 

quiz despre UE. Pentru cei mici, organizatorii au pregătit surprize în cadrul colțului 

de copii “Cuptorul fermecat”. 

Partenerii evenimentului au fost: Ordinul cavaleresc al celor ce gătesc la foc 

deschis, Corpul profesional internațional al „kürtőskalács”-ului, Primăria 

Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația Caritas din Alba Iulia, HÁRIT, KOVAKŐ, 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe.  
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CABINETUL PREȘEDINTELUI 
 

În cursul anului 2015 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizat 

sarcinile primite de la preşedintele Consiliului Judeţean. Am stabilit, coordonat, și 

am realizat programul domnului președinte pentru deplasările în țară și am asigurat 

lucrările de secretariat în cabinet. 

 Prin intermediul colegilor, responsabili de relația cu presa au fost redactate 

corespondențele președintelui, articolele și comunicatele de presă. Aceste articole 

fiind publicate și pe site-ul web al instituției. Totodată colegii responsabili cu presa 

au asigurat accesul ziariștilor la evenimentele organizate de instituție.  

           Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați 

reprezentații presei scrise și vorbite din județ și țară. Cu aceste ocazii au fost 

dezbătute subiecte de actualitate cu impact mediatic, prezentări de rapoarte la 

închiderea unor misiuni în străinătate, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând 

proiecte de investiții priorități și planuri de dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste 

conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost nevoie pentru a veni în 

întâmpinarea doleanțelor populației. 

 Prin serviciul de secretariat am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea 

documentelor specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia 

colectivă de prezenţă pentru conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru 

compartimentele aflate în subordinea președintelui, cu excepția Serviciului de 

administrare a drumurilor județene, pe care aceștia o înaintează direct 

Compartimentului resurse umane. 

Pe parcursul anului 2015 s-a continuat cu metoda care a dat cele mai bune 

rezultate privind comunicarea în cele cinci regiuni: lunar se organizează întâlniri cu 

primarii, în cele patru microregiuni din județ, respectiv trimestrial în zona Buzaielor, 

astfel asigurându-se comunicarea cu primarii localităţilor din judeţ în vederea 

derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în parteneriat cu 

consiliul judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în proiectele 

de dezvoltare; Totodată s-a elaborat de către colegii din cabinet, responsabili pentru 

editare, informări către populație legate de unele investiții ce au apărut în localitățile 

din județ. 

          Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea tuturor manifestărilor, programelor şi diferitelor evenimente 

organizate de către Consiliul Judeţean Covasna, în parteneriat cu instituţiile 

subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi 

financiare aprobate în acest scop.  

Printre evenimentele importante organizate în anul 2015 pot fi evidențiate: 

Recrutarea husarilor, organizarea de Conferințe pe teme economice și de dezvoltare 

regională, Ziua Kürtőskalács, Ziua familiilor covăsnene, Concursul județean al 

pompierilor voluntari, evenimente menite să promoveze turismul covăsnean, 

conferințe legate de proiecte câștigate de instituție, întălnirea agricultorilor de azi dar 
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și cei pensionați, Galopiada Secuiască, Aquarius-Sărbătoarea Apelor Minerale, 

Programul primul Ghiozdan și multe altele de o mai mică anvergură dar, cu 

însemnătate.  

Anul 2015 a fost anul Dezvoltării în județul Covasna fiindcă s-au finalizat mai 

multe proiecte europene mari și s-a asfaltat 100 de km de drumuri județene. Un 

eveniment foarte important pentru noi ca organizatori, dar și pentru alți colegi a fost 

ședința comună a consiliilor județene Covasna și Harghita pe platoul Tóbérce, la 

granița celor două județe. Totodată colegii din cabinet au asigurat buna organizare a 

unor ședințe de consiliu județean în comunele din județ: Ozun, Turia, Cătălina, etc. 

Comunicarea optimă cu cetățenii reprezintă unul dintre cele mai importante 

aspecte din activitatea instituției noastre, astfel populația este informată periodic 

prin scrisori, adrese, e-mailuri despre informații de utilitate publică și despre 

activitățile ce se vor desfășura în județ.  

Reînnoirea bazelor de date este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu 

informaţii despre primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, școli și 

conducerea acestora etc. Tot pentru buna informare a cetățenilor avem campanii de 

informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru promovarea imaginii corecte a 

instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile sunt actualizate și sunt postate pe 

site-ul instituției.  

Din anul 2015 am invitat și au venit cu mult drag elevi din școli să viziteze 

instituția să afle mai multe despre cum funcționăm ca instituție.  

Membrii cabinetului au participat la evenimente caritative și de voluntariat, 

considerând că ajutorul reciproc este un mijloc de a dezvolta comunitățile, astfel mai 

multe zile am depus muncă voluntară la reconstrucția băi tradiționale din localitatea 

Bálványos. 

Prin intermediul compartimentului de Relații externe am organizat primirea 

unor delegații oficiale din țară și din străinătate.  
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RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI  
CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2015 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 1 

1. DOMENIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 3 

2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII 4 

3. DOMENIUL JURIDIC 8 

4. ÎN DOMENIUL REGISTRATURII 9 

5. ÎN DOMENIUL ARHIVEI 9 

6.  ÎN DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 10 

7. ÎN DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU 12 

8. ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE 14 

9. ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI 14 

10. COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARĂ ȘI PROBLEME SOCIALE 19 

11. COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE, MONITORIZARE 20 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 24 

1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE 24 

2. COMPARTIMENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAŢII CU ONG-URI 30 

3. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 32 

4. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 33 

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 37 

1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI GIS 37 

2. COMPARTIMENTUL CONTROL URBANISM 38 

3. SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 38 

SERVICIULUI DE ADMINISTRATE A DRUMURILOR JUDEȚENE 40 

BIROUL MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE, 
TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 50 

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 53 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 63 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 67 

 


