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RAPORT
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de
către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2017

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. Legea a fost adoptată
cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca
beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în
procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru
sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele:
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public
care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi asupra proiectelor de acte normative;
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice,
în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt
publice, în condiţiile legii;

dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în
condiţiile legii.
Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra
problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului
judeţean.
În data de 19 decembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului privind aprobarea fuziunii prin
absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 19
decembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale
„Mesagerul de Covasna”şi „Székely Hírmondó” din data de 19 decembrie 2016, precum şi pe
pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: countyadministration@kvmt.ro

Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului
Jogügyi, Közigazgatási és
Területfejlesztési Igazgatóság
Department of Law, County
Administration and County Development

Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

pag. 2

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 4 ianuarie 2017 nu s-a formulat nici o
propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna februarie 2017, a fost
adoptat actul normativ privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea
Turismului în județul Covasna.
În data de 5 iulie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte
Tamás Sándor privind aprobarea proiectului cu privire la aprobarea privind valorificarea, prin
vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat al judeţului
Covasna.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 5 iulie
2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului Consiliului
Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna”,
„Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 6 iulie 2017,
precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 16 iulie 2017 nu s-a formulat nici o
propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna august 2017, a fost
adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului cu privire la aprobarea privind
valorificarea, prin vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat
al judeţului Covasna.
În data de 2 august 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte
Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului
Covasna din Asociația ”Vadon”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 2 august
2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului Consiliului
Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna”
, „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 2 august 2017,
precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 august 2017 nu s-a formulat nici o
propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2017, a fost
adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului privind renunțarea la calitatea de
membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Vadon”.
În data de 13 septembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 13
septembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul
de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 14
septembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
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Până la termenul indicat în anunţ, adică 25 septembrie 2017 s-a formulat o singură
propunere de modificare din partea cetăţeanului Miklos Zoltán, înregistrată în Registrul
opinii/propuneri cu privire la acte normative supuse dezbaterii publice sub nr. 1/15.09.2017.
După publicarea anunțului, inițiatorii au adus modificări substanțiale textului
regulamentului, modificări care erau absolut necesare proiectului, prin urmare în vederea
realizării transparenței decizionale, s-a început o nouă procedură de transparență, având ca
obiect noua variantă a regulamentului.
În data de 29 septembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29
septembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul
de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 02
octombrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 octombrie 2017 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 16 octombrie
2017, a fost adoptat actul normativ pentru aprobarea regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
În data de 6 octombrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru
anul fiscal 2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art.
83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 6
octombrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul
de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 9
octombrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 19 octombrie 2017 nu s-a formulat nici
o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna noiembrie 2017, a fost
adoptat actul normativ cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru
anul fiscal 2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art.
83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În data de 15 noiembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15
noiembrie 2017 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
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„Mesagerul de Covasna” şi „Háromszék” din data de 15 noiembrie 2017, precum şi pe pagina
de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 27 noiembrie 2017 nu s-a formulat nici
o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie
2018, să fie adoptat actul normativ cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV.
În data de 23 noiembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 23
noiembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul
de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 27
noiembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 7 decembrie 2017 nu s-a formulat nici o
propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie
2018, să fie adoptat actul normativ pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás.
În data de 15 decembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului
preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15
decembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului
Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în în cotidiene locale „Observatorul
de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi „Székely Hírmondó” din data de 18
decembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 decembrie 2017 nu s-a formulat nici
o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal
constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna februarie
2018, să fie adoptat actul normativ pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a
Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Director executiv,
Întocmit,
Consilier
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