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Nr. Hotărârea Pag. 
24 privind modificarea anexelor nr. EXT, E2 

şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 5/2006 privind aprobarea bugetului fondurilor 
externe nerambursabile pe anul 2006 al 
Consiliului Judeţean Covasna 
 

3 

25 cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2006 
privind utilizarea în anul 2006 a fondului 
de rulment propriu al Consiliului Judeţean 
Covasna 
 

4 

26 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului 
Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice 
de interes judeţean pe anul 2006 
 

5 

27 privind numirea domnului Oláh-Badi Csaba 
în funcţia de şef serviciu al Serviciului 
public comunitar judeţean de evidenţă a 
persoanei Covasna 
 

9 

28 privind aprobarea încheierii Actului 
adiţional nr.1 la Contractul-cadru de asociere 
încheiat la data de 24.11.2005 între Consiliul 
Judeţean Covasna şi Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în vederea 
implementării Programului naţional multianual 
de Înfiinţare şi Dezvoltare a unui Incubator 
de Afaceri, în judeţul Covasna 
 

9 

Nr. Hotărârea Pag. 
29 privind demisia unui consilier judeţean 

 

11 

30 privind validarea unui mandat de consilier 
judeţean 
 

11 

31 privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 59/2004 
privind alegerea Comisiei de validare a 
mandatelor de consilieri judeţeni 
 

12 

32 pentru modificarea şi completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
64/2004, privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
pe principalele domenii de activitate, cu 
modificările ulterioare 
 

12 

33 privind pierderea calităţii de membru, 
respectiv de preşedinte al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Covasna al 
domnului Kicsi József şi desemnarea unui 
consilier judeţean, ca membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Covasna 
 

12 

34 privind demisia unui consilier judeţean din 
calitatea de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Covasna, ca membru, în Consiliul 
de Administraţie al Spitalului Judeţean 
„Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 
 

13 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOZIŢII 
 

 
 
 
 
 

ALTE ACTE 
 

Alte acte Pag. 
PLANUL STRATEGIC de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2006 37 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 Boldizsár Béla 39 
RAPORT ANUAL Fejér László Ödön 39 
RAPORT DE ACTIVITATE al consilierului judeţean Kicsi József pe anul 2005 39 
RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2004 consilier judeţean Kopacz László 40 
RAPORT ANUAL PE 2005 Şerban Valeriu 40 
RAPORT DE ACTIVITATE anul 2005 consilier judeţean DR. Tatár Márta-Éva 41 
RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2004 Varga Berde-Mária 42 
RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2005 Varga Berde-Mária 42 
RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE RELAŢII EXTERNE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ-2005 43 
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI ECONOMICE PE ANUL 2005 43 

 
 

Nr. Hotărârea Pag. 
35 privind numirea unui mandatar al Consiliului 

Judeţean Covasna în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. 
Covasna 
 

13 

36 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 
şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 7/2006 privind aprobarea Organigramei, numărului 
de personal şi Statului de funcţii ale aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna 
 

13 

37 privind sprijinul financiar acordat unor acţiuni 
culturale pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive 
şi de recreere, precum şi repartizarea sprijinului 
financiar acordat instituţiilor de cult, din bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006 
 

17 

38 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 
pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 
publice de interes judeţean 
 

19 

39 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul autorizării executării lucrărilor de 
construcţii, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 45/2005 
 

20 

40 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea 
Programului de transport rutier de persoane prin 
servicii regulate în trafic judeţean, în judeţul 
Covasna, pentru perioada 2005-2007, completată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
100/2005 
 

21 

 

Nr. Hotărârea Pag. 
41 cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
159/2005 privind aprobarea asocierii 
Consiliului Judeţean Covasna cu Consiliul 
Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean 
Harghita, Consiliul local al municipiului 
Braşov, Consiliului local al oraşului Ghimbav, 
precum şi cu firma Intelcan Technosystems 
Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării 
Societăţii Comerciale „AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL BRAŞOV” S.A. 
 

22 

42 privind darea în administrare a unor spaţii 
din imobilul situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în 
domeniul public al judeţului Covasna 
 

22 

43 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unui imobil 
 

24 

44 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

24 

45 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare a unor servicii din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

29 

46 cu privire la modificarea componenţei 
Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi 
 

35 

47 privind aprobarea Planului de dezvoltare al 
judeţului Covasna pe termen mediu (2006-
2013)-Agenda 21 locală a judeţului Covasna 
 

35 

 

Nr. Dispoziţia Pag. 
60 privind revocarea din calitatea de membru 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Covasna a unui reprezentant al comunităţii 
 

36 
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HOTĂRÂREA Nr. 24/2006 
 

privind modificarea anexelor nr. EXT, E2 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 5/2006 privind aprobarea 
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006 

al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 
din data de 07 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind modificarea 
anexelor nr. EXT, E2 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 5/2006 privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2006 al Consiliului Judeţean Covasna, 
văzând Raportul Direcţiei economice, având în vedere: art. 22, 
alin. (7) şi art. 49, alin. (2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele 
publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, în baza 
prevederilor art. 104, alin. (2) şi în temeiul art. 109 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Anexele nr. EXT, E2 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 5/2006 privind aprobarea 
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006 al 
Consiliului Judeţean Covasna se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele nr. EXT*, E2* şi 2*, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 07 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Anexa EXT* la Hotărârea 24/2006 
 

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2006 
mii lei  

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Tr.I. Tr.II. Tr.III. Tr.IV. 

TOTAL VENITURI (rd.2+10) 1  692.20 605.20 87.00     
IV. SUBVENŢII (rd.11) 10  692.20 605.20 87.00     
Donaţii din strainatate (rd.12 la 14) 11 44.08 692.20 605.20 87.00     
De la alte administratii 14 44.08.03 692.20 605.20 87.00     
TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+ 
210+225+245) 

16  692.20 605.20 87.00     

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+73+91+121+142+163+180+196+ 
211+226+246) 

17 01 155.50 155.50       

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+75+93+123+144+165+ 
182+198+213+228+248) 

19 20 155.50 155.50       

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+ 
199+214+229+249) 

27 70 536.70 449.70 87.00     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+ 
167+200+215+230+250) 

28 71 536.70 449.70 87.00     

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201+216+231+251) 29 71.01 536.70 449.70 87.00     
Construcţii 30 71.01.01 536.70 449.70 87.00     
Autoritati publice si actiuni externe (rd.43) 38 51.08 319.00 232.00 87.00     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 42 70 319.00 232.00 87.00     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 43 71 319.00 232.00 87.00     
Active fixe (rd.38+..+41) 44 71.01 319.00 232.00 87.00     
Construcţii 45 71.01.01 319.00 232.00 87.00     
Autoritati executive si legislative (rd.44) 50 51.08.01 319.00 232.00 87.00     
Autorităţi executive 51 51.08.01.03 319.00 232.00 87.00     
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.191) 186 80.08 373.20 373.20       
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 20 155.50 155.50       
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184) 197 70 217.70 217.70       
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185) 198 71 217.70 217.70       
Active fixe (rd.186+..+189) 199 71.01 217.70 217.70       
Construcţii 200 71.01.01 217.70 217.70       
Actiuni generale economice si comerciale (rd.192+193) 205 80.08.01 373.20 373.20       
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale  207 80.08.01.30 373.20 373.20       

 
Anexa E2* la Hotărârea 24/2006 

 
TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 

 
CAPITOLUL 80.08 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă  
SUBCAPITOLUL 80.08.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice şi comerciale 

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indic. 

Prog. 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  373.20 373.20       
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 155.5 155.5       
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi 
servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de 
asociere 

65 20.19 155.5 155.5       

CHELTUIELI DE CAPITAL 129 70 217.7 217.7       
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE  131 71 217.7 217.7       
Active fixe 132 71.01 217.7 217.7       
Construcţii 133 71.01.01 217.7 217.7       
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Anexa 2* la Hotărârea 24/2006 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2006 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

 

Lista actualizată-martie 2006 
 

TOTAL GENERAL, din care 536.70 
A) Investiţii în continuare 319.00 
B) Investiţii noi  
C) Alte cheltuieli de investiţii 217.70 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 
1. Cap. 51.08. Autorităţi publice şi acţiuni externe 319.00 
Subcapitolul 51.08.01.03. Autorităţi executive 319.00 
A). Investiţii în continuare 319.00 
Reabilitare şi reamenajare la Centrul de Studii şi Perfecţionare a Uniunii Europene (fosta Casa Agronomului Arcuş) 319.00 
2. Cap. 80.08 Acţiuni economice, comerciale şi de muncă 217.00 
Subcapitolul 80.08.01.30. Alte chelt. pt. acţ. gen. econom. şi comerciale 217.70 
C) Alte cheltuieli de investiţii 217.70 
Înfiinţarea unui incubator de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe   217.70 

 
HOTĂRÂREA Nr. 25/2006 

 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 4/2006 privind utilizarea în anul 2006 a 
fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 
din data de 07 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2006 
privind utilizarea în anul 2006 a fondului de rulment propriu al 
Consiliului Judeţean Covasna, văzând Raportul Direcţiei economice, 
având în vedere: art. 54 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele 
publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, în baza 
prevederilor art. 104, alin. (2) şi în temeiul art. 109 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
4/2006 privind utilizarea în anul 2006 a fondului de rulment 
propriu al Consiliului Judeţean Covasna se modifică după cum 
urmează: 

1. Anexele nr. FR, FR3 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc 
cu anexele nr. FR*, FR3* şi 2*. 

2. Anexa nr. FR5 se abrogă. 
 

Sf. Gheorghe, la 07 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

Anexa FR* la Hotărârea 25/2006 
 

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006  
CENTRALIZATOR 

mii lei  

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2005 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL VENITURI (rd.2) 1  2785 2785       
I.  VENITURI CURENTE (rd.3) 2  2785 2785       
C.   VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3  2785 2785       
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4  2785 2785       
Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 2785 2785       
Fond de rulment 10 36.11.11 2785 2785       
TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230) 13  2785 2785       
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+ 
219+234) 

17 70 2785 2785       

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+ 144+ 
166+187+204+220+235) 

18 71 2785 2785       

Active fixe  (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236) 19 71.01 2785 2785       
Construcţii 20 71.01.01 2235 2235       
Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 300 300       
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 250 250       
Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 34 51.11 1385 1385       
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 38 70 1385 1385       
Active fixe (rd.38+..+41) 40 71.01 1385 1385       
Construcţii 41 71.01.01 1035 1035       
Maşini, echipamente si mijloace de transport 42 71.01.02 300 300       
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 44 71.01.30 50 50       
Autoritati executive si legislative (rd.44) 46 51.11.01 1385 1385       
Autorităţi executive 47 51.11.01.03 1385 1385       
Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137) 112 67.11 200 200       
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114) 116 70 200 200       
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115) 117 71 200 200       
Active fixe (rd.116+..+119) 118 71.01 200 200       
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 122 71.01.30 200 200       
Servicii culturale (rd.122 la 131) 127 67.11.03 160 160       
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 128 67.11.03.02 160 160       
Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135) 138 67.11.05 40 40 0 0 0 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 141 67.11.05.03 40 40 0 0 0 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2005 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211) 205 80.11 250 250       
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205) 210 71 250 250       
Active fixe (rd.206+..+209) 211 71.01 250 250       
Construcţii 212 71.01.01 250 250       
Alte cheltuieli ptr. Acţiuni generale economice şi comercile  223 80.11.01.30 250 250       
Transporturi (rd.242+246+248) 239 84.11 950 950       
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 243 70 950 950       
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 244 71 950 950       
Active fixe (rd.237+..+240) 245 71.01 950 950       
Construcţii 246 71.01.01 950 950       
Drumuri si poduri 255 84.11.03.01 950 950       

 

Anexa FR3* la Hotărârea 25/2006 
 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2007-2009 
 

CAPITOLUL 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă  
SUBCAPITOLUL 80.11.01.30 Alte chelt. pt. acţiuni generale  ec. şi com.  

mii lei  

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  250 250       
CHELTUIELI DE CAPITAL 129 70 250 250       
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE  131 71 250 250       
Active fixe 132 71.01 250 250       
Construcţii 133 71.01.01 250 250       

 
 

Anexa 2* la Hotărârea 25/2006 
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2006 

cu finanţare din fondul de rulment 
 

Lista actualizată-martie 2006 
 

TOTAL GENERAL, din care 2785 
A) Investiţii în continuare 1985 
B) Investiţii noi 250 
C) Alte cheltuieli de investiţii 550 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe 1385 
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative  
Paragraf  51.11.01.03. Autorităţi executive  
A). Investiţii în continuare 1035 
Reabilitare şi reamenajare la Centrul de Studii şi Perfecţionare a Uniunii Europene (fosta Casa Agronomului Arcuş) 1035 
C) Alte cheltuieli de investiţii 350 
Achiziţionare mijloace de transport 300 
Intabularea imobilelor şi patrimoniului public şi privat al judeţului 50 
2. Cap. 67.11. Cultura recreere şi religie 200 
Subcapitolul 67.11.03. Servicii culturale  
Paragraf 67.11.03.02  Biblioteci  
C) Alte cheltuieli de investiţii 160 
Reparaţii capitale la Biblioteca Judeţeană Sfântu Gheorghe 160 
Subcapitolul 67.11.05.Servicii recreative si sportive  
Paragraf 67.11.05.03.Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement  
C) Alte cheltuieli de investiţii 40 
Elaborarea proiectului „Realizarea documentaţiei pentru Înfiinţarea a 7 (şapte) arii naturale protejate” 40 
3. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 250 
Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale  
Paragraf  80.11.01.30.  Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale  
B). Investiţii noi 250 
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri  
3. Cap. 84.11. Transporturi 950 
Subcapitolul 84.11.03. Transporturi rutier  
Paragraf  84.11.03.01. Drumuri şi poduri 950 
A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 950 
Reabilitare DJ 131 (Program Phare)  

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 26/2006 
 

cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2006 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 
din data de 07 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2006, văzând 
Raportul Direcţiei Economice întocmit în acest sens, având în 
vedere: art. 15 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele 
publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru 
aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 
Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, în temeiul 
art. 104, alin. (1), lit. „e” şi ale art. 109 din Legea 
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administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 
2006, conform anexelor nr. 1a, 1/2a, 1/20a, 1/23a, 1/25, 1/26, 2* 
şi 2b*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi instituţiile vizate. 
 

Sf. Gheorghe, la 07 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Anexa 1a la Hotărârea 26/2006 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LAVENITURI PE CAPITOLE Sl SUBCAPITOLE Sl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, 
TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Sl PARAGRAFE PE ANUL 2006 

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

An 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL VENITURI (rd.3+76+82) 1 00.01 0 108 197 645 -950 
IV. SUBVENTII (rd.83) 82 00.17 0 108 197 645 -950 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATE! PUBLICE 
(rd.84+97) 

83 00.18 0 108 197 645 -950 

Subventii de la bugetui de stat (rd.85+93) 84 42.02 0 108 197 645 -950 
B. Curente (rd.94 la rd.96) 93 00.20 0 108 197 645 -950 
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 94 42.02.21 0 108 197 645 -950 
TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491) 102 49.02 0 208 797 845 -1850 
CHELTUIELI CURENTE (rd.163+185+213+220+231+249+270+313+340+383+ 
424+460+493+519+547+570+606) 103 1 -156 52 797 845 -1850 

TITLUL II BUNURI Sl SERVICIl (rd.165+187+233+251+272+315+342+385+ 
426+462+495+521+549+572+607) 

105 20 0 100 600 200 -900 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.188) 112 50 -206 -206 0 0 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.189) 113 50.04 -206 -206 0 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.276+346+389+430+466+496+527+578+611) 

121 55 50 50 0 0 0 

A. Transferuri interne.frd.277+347+390+431+467+497+528+579+612 122 55.01 50 50 0 0 0 
Programe de dezvoltare (rd.498) 126 55.01.13 50 50 0 0 0 
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.279+319+394) 129 57 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale (rd.280+320+395) 130 57.02 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale in numerar (rd.396) 131 57.02.01 0 108 197 645 -950 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.169+194+234+252+285+322+353+399+434+471 
+500+530+553+582+617) 

139 70 156 156 0 0 0 

T1TLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.441 +478+589) • 146 72 156 156 0 0 0 
Active financiare (rd.442+479+590) 147 72.01 156 156 0 0 0 
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.443+480+591) 148 72.01.01 156 156 0 0 0 
T1TLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.638) 156 90 0 -100 -600 -200 900 
Rezerve (rd.639) 157 91.01 0 -100 -600 -200 900 
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.162+184+212+219) 161 50.02 -206 -206 0 0 0 
Alte servicii publice generale (rd.206 la rd.210) 184 54.02 -206 -206 0 0 0 
CHELTUIELI CURENTE (rd.186 la rd.188+190) 185 1 -206 -206 0 0 0 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.189) 188 50 -206 -206 0 0 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 189 50.04 -206 -206 0 0 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 206 54.02.05 -206 -206 0 0 0 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.269+312+339+382) 268 64.2 0 108 197 645 -950 
Asigurari si asistenta sociala (rd.411+412+414+415+416+417+420) 382 68.02 0 108 197 645 -950 
CHELTUIELI CURENTE (rd.384 la 386 +389+394+397) 383 1 0 108 197 645 -950 
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.395) 394 57 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale (rd.396) 395 57.02 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale in numerar 396 57.02.Q1 0 108 197 645 -950 
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.413) 412 68.02.05 0 108 197 645 -950 
Asistenta socials in caz de invaliditate 413 68.02.05.02 0 108 197 645 -950 
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.492+518+546+569+605) 491 79.02 206 306 600 200 -900 
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512) 492 80.02 50 50 0 0 0 
CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496) 493 1 50 50 0 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497) 496 55 50 50 0 0 0 
A. Transferuri interne.(rd.498+499) 497 55.01 50 50 0 0 0 
Programe de dezvoltare 498 55.01.13 50 50       
Actiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516) 512 80.02.01 50 50 0 0 0 
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 516 80.02.01.30 50 50       
Transporturi (rd.597+601+603) 569 84.02 156 256 600 200 -900 
CHELTUIELI CURENTE (rd.571 la 573+575+578) 570 1 0 100 600 200 -900 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 572 20 0 100 600 200 -900 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.583+589) 582 70 156 156 0 0 0 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.590) 589 72 156 156 0 0 0 
Active financiare (rd.591) 590 72.01 156 156 0 0 0 
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 591 72.01.01 156 156       
Transport rutier (rd.598 la 600) 597 84.02.03 0 100 600 200 -900 
Drurnuri si poduri 598 84.02.03.01 0 100 600 200 -900 
Alte cheltuieli Tn domeniul transporturilor 603 84.02.50 156 156       
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 638 96.02 0 -100 -600 -200 900 
REZERVE 639 97.02 0 -100 -600 -200 900 
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Anexa 1/2a la Hotărârea 26/2006 
 

BUGETUL 
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 

 

CAPITOLUL 54.02 Alte servicii publice generale 
SUBCAPITOLUL 54.02.05 Fond de rezervă  bugetară la disp. aut. locale 

mii lei  

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  -206.00 -206.00 0.00 0.00 0.00 
01 CHELTUIELI CURENTE  2  -206.00 -206.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 88 50 -206.00 -206.00 0.00 0.00 0.00 
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia  autorităţilor locale  89 50.04 -206.00 -206.00 0.00 0.00 0.00 

 

Anexa 1/20a la Hotărârea 26/2006 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 
 

CAPITOLUL 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 
SUBCAPITOLUL 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate  

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 113 57 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale 115 57.02 0 108 197 645 -950 
Ajutoare sociale în numerar 116 57.02.01 0 108 197 645 -950 

 

Anexa 1/23a la Hotărârea 26/2006 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 
 

Capitolul 84.02 Transporturi  
SUBCAPITOLUL 84.02.03.01 Drumuri şi poduri  

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

01 CHELTUIELI CURENTE  2  0.00 100.00 600.00 200.00 -900.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 30 20 0.00 100.00 600.00 200.00 -900.00 
Alte cheltuieli 75 20.30 0.00 100.00 600.00 200.00 -900.00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 79 20.30.30 0.00 100.00 600.00 200.00 -900.00 

 

Anexa 1/25 la Hotărârea 26/2006 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 
 

CAPITOLUL 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă  
SUBCAPITOLUL 80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru acţ. Generale economice şi comerciale  

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
01 CHELTUIELI CURENTE  2  50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  104 55 50 50 0 0 0 
A. Transferuri interne. 105 55.01 50 50 0 0 0 
Programe de dezvoltare 108 55.01.13 50 50 0 0 0 

 

Anexa 1/26 la Hotărârea 26/2006 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 
 

CAPITOLUL 84.02 Transport 
SUBCAPITOLUL 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transp. 

mii lei 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Program 
2006 

Trim. 
I. 

Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 156 156 0 0 0 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 140 72 156 156 0 0 0 
Active financiare 141 72.01 156 156 0 0 0 
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 142 72.01.01 156 156 0 0 0 

 

Anexa 2* la Hotărârea 26/2006 
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2006 

cu finanţare din bugetul local 
 

Lista actualizată-martie 2006 
mii lei 

TOTAL GENERAL, din care 366,00 
A) Investiţii în continuare 31,00 
B) Investiţii noi 14,00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 321,00 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 
1. Cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 60,00 
Subcap.51.02.01 Autorităţi publice şi legislative  
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Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive  
A). Investiţii în continuare  
C) Alte cheltuieli de investiţii 60,00 
2. Cap.60.02 Apărare 32,00 
Subcap.60.02.02 Apărarea naţională  
C) Alte cheltuieli de investiţii 32,00 
3. Cap.65.02.Învăţământ 5,00 
Subcap.65.02.07 Inv. nedifinibil prin nivel  
Paragraf 65.02.07.04 Învăţământ special  
C) Alte cheltuieli de investiţii 5,00 
4. Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie 25,00 
Subcap.67.02.03 Servicii culturale  
Paragraf 67.02.03.02 Biblioteci  
C) Alte cheltuieli de investiţii 25,00 
5. Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială 50,00 
Subcap.68.02.06 Asist.soc. pt. familie şi copii  
A) Investiţii în continuare 31,00 
B) Investiţii noi 14,00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 5,00 
6. Cap.83.02.Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 38,00 
Subcap.83.02.03 Agricultură  
C) Alte cheltuieli de investiţii 38,00 
7. Cap. 84.02. Transporturi 156,00 
Subcapitolul  84.02.50 Alte chelt. în dom. transp.  
C) Alte cheltuieli de investiţii 156,00 

 

 
Anexa 2b* la Hotărârea 26/2006 

LISTA 
CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII  

defalcate pe capitole bugetare, instituţii publice, lucrări şi categorii de bunuri pe anul 2006 
finanţare din bugetul local 

 

Lista actualizata martie 2006 
mii lei 

TOTAL GENERAL, din care 366,00 
A) Investiţii în continuare 31,00 
B) Investiţii noi 14,00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 321,00 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 
1. Cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 60,00 
Subcap.51.02.01 Autorităţi publice şi legislative  
Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive  
A). Investiţii în continuare  
C) Alte cheltuieli de investiţii 60,00 
Aparatul propriu 60,00 
Aparatură tehnică de calcul incl. programe  
Aparat de copiat (xerox)  
2. Cap.60.02 Apărare 32,00 
Subcap.60.02.02 Apărarea naţională  
C) Alte cheltuieli de investiţii 32,00 
Centrul Militar Judeţean 32,00 
Achiziţionarea unui autoturism  
3. Cap.65.02.Învăţământ 5,00 
Subcap.65.02.07 Inv. nedifinibil prin nivel  
Paragraf 65.02.07.04 Învăţământ special  
C) Alte cheltuieli de investiţii 5,00 
Şcoala Specială Sf.Gheorghe 5,00 
Aparatură tehnică de calcul inclusiv programe  
Aparat de copiat (xerox)  
4. Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie 25,00 
Subcap.67.02.03 Servicii culturale  
Paragraf 67.02.03.02 Biblioteci  
C) Alte cheltuieli de investiţii 25,00 
Biblioteca Judeteană Sf.Gheorghe 25,00 
Sistem de control electronic la intrare  
Aparatură tehnică de calcul inclusiv programe  
5. Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială 50,00 
Subcap.68.02.06 Asist.soc. pt. familie şi copii  
Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului 50,00 
A) Investiţii în continuare 31,00 
1.Casa de tip familial Baraolt  
2.Centrul de reabilitate Tg. Secuiesc  
B) Investiţii noi 14,00 
1. C.T. la Centru de zi  pt.copilul neglijat Sf.Gheorghe  
2. Depozit de lemn de foc la Casa de tip familial Ilieni  
3. Depozit de lemn de foc la Casa de tip familial nr.2 Sf. Gheorghe  
C) Alte cheltuieli de investiţii 5,00 
Ghilotină  
Cazan cu lemne la CT Casa de tip familial Baraolt  
6. Cap.83.02.Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 38,00 
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Subcap.83.02.03 Agricultură  
Paragraf 83.02.03.03  
C) Alte cheltuieli de investiţii 38,00 
Serviciul public de protecţia plantelor 38,00 
Achiziţionarea unui autoturism  
Agregat de fumegaţie  
Aparatură tehnică de calcul inclusiv programe  
7. Cap. 84.02. Transporturi 156,00 
Subcapitolul  84.02.50 Alte chelt. în dom. transp.  
C) Alte cheltuieli de investiţii 156,00 
Cofinanţarea constituirii capitalului social iniţial al S.C. “Aeroportul Internaţional Braşov” S.A.  

 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 27/2006 
 

privind numirea domnului Oláh-Badi Csaba în funcţia de 
şef serviciu al Serviciului public comunitar judeţean de 

evidenţă a persoanei Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 
din data de 07. 03. 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea 
domnului Oláh-Badi Csaba în funcţia de şef serviciu al 
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei 
Covasna, având în vedere: raportul de specialitate al Direcţiei 
Economice, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 8/2005 
privind înfiinţarea Serviciului public comunitar judeţean de 
evidenţă a persoanei Covasna, prin reorganizarea Compartimentului 
de stare civilă din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna şi a Biroului judeţean de evidenţă 
a populaţiei din cadrul Serviciului judeţean de evidenţă informatizată 
a persoanei Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanei, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, 
avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 
390798/2006, art. 116, alin. (1), lit. „m” din Legea administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
prevederilor art. 104 alin. (1) lit. „h” şi în temeiul art. 109 din 
Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Începând cu data de 7 martie 2006, domnul Oláh-Badi 
Csaba se numeşte în funcţia de şef serviciu al Serviciului public 
comunitar judeţean de evidenţă a persoanei Covasna. 

Art.2. Toate drepturile salariale ale persoanei numite prin 
art. 1, vor fi stabilite prin dispoziţia preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna. 

Art.3. Fişa postului aferentă funcţiei publice de conducere 
de şef serviciu al Serviciului public comunitar judeţean de 
evidenţă a persoanei Covasna constituie anexă la prezenta 
hotărâre şi se comunică funcţionarului public numit prin art. 1 
odată cu prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu data aplicării prevederilor prezentei hotărâri, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 133/2005 privind 
aprobarea statului de funcţii a Serviciului Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţă a Persoanei Covasna şi numirea domnului 
Oláh-Badi Csaba, prin detaşare, temporar, până la organizarea 
concursului, în funcţia publică de conducere de - şef serviciu la 
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei se 
abrogă. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 
Biroul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Economice, 
Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei 

Covasna şi domnul Oláh-Badi Csaba. 
 

Sf. Gheorghe, la 07 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Notă: Anexa a fost comunicată persoanei numite la art. 1. 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 28/2006 

 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la 
Contractul-cadru de  asociere încheiat la data de 

24.11.2005 între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea 
implementării Programului naţional multianual de 

Înfiinţare şi Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în 
judeţul Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de 7 martie 2006, analizând Expunerea de motive al 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de încheiere a Actului adiţional nr.1 la Contractul-cadru de 
asociere încheiat la data de 24.11.2005 între Consiliul 
Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe în vederea implementării Programului naţional 
multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a unui Incubator de 
Afaceri, în judeţul Covasna, văzând: Raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Dezvoltarea Teritoriului, MEMORANDUMUL 
DE ÎNŢELEGERE încheiat între Programul Naţiunilor Unite 
Pentru Dezvoltare (PNUD), reprezentat de E.S. Doamna 
Soknan Han Jung, coordonator O.N.U. şi Consiliul Judeţean 
Covasna, reprezentat de domnul Demeter János, Preşedinte, 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentat 
de domnul Albert Álmos, Primar, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 144/2005 privind aprobarea  asocierii 
Consiliului Judeţean Covasna cu Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în vederea implementării 
Programului naţional multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a 
unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe nr. 24/2006 
privind aportul Consiliului Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe la înfiinţarea şi dezvoltarea unui Incubator de 
Afaceri, în judeţul Covasna, Contractul de finanţare nr. 
294/14.12.2005 încheiat între Programul Naţiunilor Unite 
Pentru Dezvoltare (PNUD), reprezentat de E.S. Doamna 
Soknan Han Jung, Reprezentant Rezident, şi Consiliul Judeţean 
Covasna, reprezentat de domnul Demeter János, Preşedinte, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
nr. 54/2006 privind aprobarea încheierii Actului adiţional la 
Contractul-cadru de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 185/2005 
al Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe în vederea 
implementării Programului naţional multianual de înfiinţare şi 
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dezvoltare a unui incubator de afaceri, în judeţul Covasna, în 
conformitate cu prevederile: art. 31 din O.U.G. nr. 45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
Procedurii de implementare a Programului naţional multianual 
de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, aprobată 
prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 101/26.05.2005, modificat 
prin Ordinul nr. 197/18.10.2005 în baza art. 12, art. 104, alin. (1), 
lit. „r” şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Contractul-
cadru de asociere încheiat la data de 24.11.2005 între Consiliul 
Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe în vederea implementării Programului naţional 
multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, 
în judeţul Covasna, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna în vederea semnării actului adiţional menţionat la art.1. 

(2) Actul adiţional aprobat la art. 1 se va semna în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 
Direcţia Dezvoltarea Teritoriului. 
 

Sf. Gheorghe, la 07 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

 

 
Anexa la Hotărârea 28/2006 

 
 

ACT ADIŢIONAL Nr. 1 
la 

CONTRACTUL-CADRU DE ASOCIERE 
 

încheiat la data de 24.11.2005 în vederea implementării 
Programului naţional multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a 
unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna 

1. Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, 
P-ţa Libertăţii Nr. 4., tel.311190, fax 351228, având Cod fiscal 
nr. 4201988, emis de D.G.F.P.C.F.S. Covasna, reprezentat de 
domnul Demeter János, Preşedinte; 

2. Consiliul Local al mun. Sf. Gheorghe, cu sediul în Sf. 
Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel 311243, fax 351781, 
având Cod fiscal nr. 4404605, emis de D.G.F.P.C.F.S. Covasna 
reprezentat de domnul Albert Álmos, Primar; 

având în vedere: 
- Procedura de implementare a Programului naţional 

multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, 
aprobată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 101/26.05.2005, 
modificat prin Ordinul nr. 197/18.10.2005; 

- MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE încheiat între 
Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD), 
reprezentat de E.S. Doamna Soknan Han Jung, coordonator 
O.N.U., şi Consiliul Judeţean Covasna, reprezentat de domnul 
Demeter János, Preşedinte, Consiliul Local al Municipiului 
Sfîntu Gheorghe, reprezentat de domnul Albert Álmos, Primar; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 144/2005 
privind aprobarea  asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea 
implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare şi 
Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna; 

- Hotărârea Consiliului Local al Mun. Sf. Gheorghe nr. 
185/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al mun. 
Sf. Gheorghe cu Consiliului Judeţean Covasna în vederea 
implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare şi 
Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna; 

- Hotărârea Consiliului Local al Mun. Sf. Gheorghe nr. 
24/2006 privind aportul Consiliului Local al mun. Sf. Gheorghe 
la înfiinţarea şi dezvoltarea unui Incubator de Afaceri, în 
judeţul Covasna; 

- Contractul de finanţare nr. 294/14.12.2005 încheiat între 
Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD), reprezentat 
de E.S. Doamna Soknan Han Jung, Reprezentant Rezident, şi 
Consiliul Judeţean Covasna, reprezentat de domnul Demeter 
János, Preşedinte, 

am convenit încheierea prezentului ACT ADIŢIONAL 
pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de Asociere 
pentru implementarea Programului naţional multianual de 
Înfiinţare şi Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în judeţul 
Covasna, după cum urmează: 

1. Art.2-Intrarea în vigoare şi durata contractului, se 
modifică şi va avea următorul cuprins. 
,,Art.2-Intrarea în vigoare şi durata contractului. 

2.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către 
părţile contractante.  

2.2. Valabilitatea unor eventuale acte adiţionale este 
condiţionată de aprobarea lor prin hotărâri ale părţilor semnatare, 
adoptate în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale.  

2.3. Durata contractului este egală cu perioada de 
funcţionare a Incubatorului de Afaceri în judeţul Covasna, dar 
nu mai puţin de 5 ani.” 

2. Art.4-Obligaţiile părţilor, se modifică, se completează 
şi va avea următorul cuprins: 
,,Art.4-Obligaţiile şi contribuţia părţilor. 

4.1. Consiliul Judeţean Covasna se obligă:  
- să coordoneze elaborarea documentaţiei tehnico-

economice aferente programului şi a documentaţiei de solicitare a 
fondurilor disponibilizate; 

- să desemneze minim doi responsabili (un responsabil 
legal şi unul tehnic) pentru implementarea programului respectiv; 

- să pună la dispoziţia programului resursele financiare, 
umane şi logistice de care dispune pentru implementarea acestuia; 

- asigură sprijin pentru funcţionarea incubatorului de 
afaceri creat prin intermediul programului, la sfârşitul intervenţiei 
PNUD, pentru asigurarea sustenabilităţii; 

- întreprinde toate demersurile legale care vizează 
implementarea Programului, în acest sens, reprezintă părţile 
faţă de terţi, organizează şi execută procedurile pentru 
desfăşurarea activităţii de achiziţii publice necesare atribuirii 
lucrărilor de amenajare şi/sau reabilitare, contracte de prestări 
servicii, aferente spaţiului destinat sediului incubatorului, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- gestionează în numele părţilor fondurile destinate 
iniţierii şi demarării campaniei de amenajare şi reabilitare a 
spaţiilor destinate activităţii de incubare precum şi fondurile 
destinate iniţierii activităţilor specifice procesului de incubare. 

4.2. Consiliul Local al mun. Sfântu Gheorghe se obligă: 
- să aprobe prin hotărâre adoptată în condiţiile legii, 

prezentul Contract-cadru de Asociere; 
- să pună la dispoziţia programului resursele financiare, 

umane şi logistice  necesare pentru implementarea acestuia; 
- să asigure sediul potrivit (imobilul CT Spital, situat 

în str. Presei f.n., cu utilităţile aferente şi în stare tehnică de 
întreţinere actuală, care urmează să fie reabilitat şi amenajat 
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corespunzător, evaluată la valoare de 411.338 lei), reprezentând 
participarea deliberativului Municipiului Sf. Gheorghe cu 
dreptul de folosinţă asupra imobilului, pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea unui Incubator de Afaceri în judeţul Covasna, pe 
toată durata prezentului Contract-cadru de asociere încheiat în 
vederea implementării Programului. 

Valoarea imobilului este determinată în baza raportului de 
evaluare nr. 1057/2006 întocmit de expertul evaluator Mikó 
Zsuzsanna. 

- asigură sprijin pentru funcţionarea incubatorului de 
afaceri creat prin intermediul programului, la sfârşitul intervenţiei 
PNUD, pentru asigurarea sustenabilităţii. 

4.3. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor pentru 
amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri este de 764.700 lei.  

Contribuţia părţilor se face prin aport financiar, repartizat 
după cum urmează: 

a) Consiliul Judeţean Covasna va contribui cu  un 
aport financiar în sumă de 467.700 lei care se vor asigura astfel: 

- 217.700 lei prin contractul de finanţare nr. 294/ 
14.12.2005 încheiat cu PNUD; 

- 250.000 lei din bugetul propriu, alocat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2006, 

b) Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe va 
contribui cu un aport financiar în suma de 297.000 lei care se 
vor asigura astfel: 

- 247.000 lei repartizaţi în acest scop de la Consiliul 
Judeţean Covasna, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 1/2006; 

- 50.000 lei din bugetul propriu, alocat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe nr. 1/2006” 

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, 
cu următorul cuprins: 

Art. 7 - Răspunderea contractuală 
7.1. Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al 

municipiului Sf. Gheorghe răspund pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin acest contract şi pentru eventualele daune produse 
prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. 

7.2 Denunţarea unilaterală a contractului nu este posibilă, 
cu excepţia cazului în care se lezează interesele economice a uneia 
dintre părţile semnatare. Intenţia de denunţare înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a contractului se va comunica cu cel 
puţin 30 zile înainte de încetarea contractului. 

7.3 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, 
încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se 
rezolvă pe cale amiabilă iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 
vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente. 

7.4 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o 
invocă în condiţiile legii, cu condiţia notificării în termen de 10 
zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

 
Încheiat astăzi _________2006, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
 

SEMNĂTURI: 
 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

Consiliul Local al mun. Sf. 
Gheorghe 

  
Demeter János 

Preşedinte 
Albert Álmos 

Primar 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 29/2006 
 

privind demisia unui consilier judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind demisia unui 
consilier judeţean, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei 
Juridice şi Administraţie Publică precum şi raportul de avizare 
al Comisiei juridice, Referatul constatator conform art. 12 alin. 
(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
modificată prin Legea nr. 216/2005, având în vedere: demisia 
domnului Kicsi József, consilier judeţean, înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 
2390 din 10 martie 2006, dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. „d” 
din Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3) 
şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, modificată prin Legea nr. 216/2005, în baza art. 104 
alin. (2) şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Ia act de demisia domnului Kicsi József, ales 
consilier judeţean la 6 iunie 2004, în Circumscripţia Electorală 
Judeţeană nr. 15, judeţul Covasna, constată încetarea de drept 
a mandatului său şi declară vacant locul deţinut de acesta pe 
lista Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 30/2006 

 

privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, având în vedere: Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 29/2006 privind demisia unui consilier 
judeţean, adresa U.D.M.R. nr. 71/16.03.2006, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 2694/16.03.2006, prevederile 
art. 92 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. 25, alin. (2-6) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 27/2005, 
cu modificările ulterioare, Procesul-verbal al Comisiei de 
validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Demeter Miklós, ţinând cont de prevederile 
art. 6, alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, modificată prin Legea nr. 216/2005, precum şi de rezultatul 
votului deschis privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Demeter Miklós, în conformitate cu 
prevederile art. 32 alin. (3) şi (5) şi ale art. 33 alin. (1) raportate la 
dispoziţiile art. 103 şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului 
Demeter Miklós, supleant pe lista Uniunii Democrate a Maghiarilor 
din România, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei 
domnului Kicsi József. 

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 61/2004 privind declararea 
Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituită în urma alegerilor 
locale din data de 6 iunie 2004, se modifică în mod corespunzător. 
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Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la 
instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la 
adoptare sau de la comunicare, în cazul absenţei de la şedinţă. 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 31/2006 
 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 59/2004 privind alegerea Comisiei de 

validare a mandatelor de consilieri judeţeni 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 59/2004 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri 
judeţeni, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică, precum şi raportul de avizare a Comisiei 
juridice, ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 29/2006 privind demisia unui consilier judeţean, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 27/2005, 
cu modificările ulterioare, având în vedere rezultatul votului 
deschis, în baza art. 32, alin. (2) raportat la dispoziţiile art. 103 
şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Componenţa Comisiei de validare a mandatelor 
de consilieri judeţeni, aleşi în şedinţa din 25 iunie 2004, 
prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 59/2004 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor 
de consilieri judeţeni se modifică după cum urmează: 

1. Titlul anexei va avea următorul cuprins: 
„Componenţa Comisiei de validare a consilierilor judeţeni”. 

2.  Poziţia nr. 1 din tabel va avea următorul cuprins: 
„ 

Numele şi prenumele 
Din partea grupului de 
consilieri judeţeni ai: 

DEMETER MIKLÓS U.D.M.R. 
„ 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 32/2006 

 

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2004, privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu 
modificările ulterioare 

 

Consiliul judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 30 martie 2006 analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 
şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 64/2004, privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de 
activitate, cu modificările ulterioare, având în vedere: raportul 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, raportul de avizare 
al Comisiei juridice, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 29/2006 privind demisia unui consilier judeţean, opţiunea 
formulată de consilierul judeţean validat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 30/2006, privind comisiile din care să facă parte, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin 
Hotărârea nr. 27/2005, cu modificările ulterioare în baza art. 56 
raportat la dispoziţiile art. 110 şi în temeiul art. 109 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Componenţa nominală a Comisiilor de specialitate 
prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 64/2004 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, 
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1. Numărul 1 al punctului III Comisia Amenajarea teritoriului 
şi administraţia publică locală va avea următorul cuprins: 

„1. Demeter Miklós”. 
2. După numărul 8 al punctului IV Comisia Învăţământ, 

cultură, culte, tineret, O.N.G.-uri şi sport se introduce un nou 
număr, numărul 9 care va avea următorul cuprins: 

„9. Demeter Miklós (a II-a opţiune)”. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 33/2006 

 

privind pierderea calităţii de membru, respectiv de 
preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Covasna al domnului Kicsi József şi desemnarea unui 

consilier judeţean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, având în vedere: Expunerea de 
motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 
pierderea calităţii de membru, respectiv de preşedinte al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Covasna şi desemnarea unui 
consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Covasna, Raportul de specialitate al Vicepreşedintelui 
Vajda Lajos, Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Covasna, luând în considerare Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 29/2006 cu privire la constatarea 
demisiei unui consilier judeţean, respectiv Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2006 privind revocarea 
din calitatea de membru a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Covasna a unui reprezentant al comunităţii, ţinând 
cont de rezultatul votului secret, în conformitate cu prevederile: 
art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
9 din H. G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 
art. 8, alin. (1) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 7/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 24/2005, în baza art. 104 alin. (2) şi în temeiul art. 
109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se constată pierderea calităţii de membru, respectiv 
de preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Covasna, a domnului Kicsi József, ca urmare a neîndeplinirii 
funcţiei de consilier judeţean care a determinat desemnarea sa. 

Art.2. Se desemnează domnul Kiss Tiberiu, consilier judeţean, 
ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 74/2004 privind desemnarea unor consilieri judeţeni în 
autoritatea teritorială de ordine publică, respectiv se abrogă 
orice dispoziţii contrare. 

Art.4. La îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează membri A.T.O.P. Covasna, Compartimentul A.T.O.P. 
din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna şi Kiss Tiberiu, consilier judeţean. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 34/2006 
 

privind demisia unui consilier judeţean din calitatea de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna, ca membru, 
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind demisia unui 
consilier judeţean din calitatea de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Covasna, ca membru, în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, având 
în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 
412/07.03.2006, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, adresa consilierului 
judeţean Kiss Tiberiu, înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1541/16.02.2006, prin care a 
renunţat la calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, Legea 
spitalelor nr. 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 104 alin. (2) şi în temeiul art. 109 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Ia act de demisia domunului Kiss Tiberiu, consilier 
judeţean, din calitatea de reprezentant al Consiliul Judeţean 
Covasna, ca membru, în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

Art.2. La data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri, se 
modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 165/2005 cu privire la ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 390/2005 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna, ca membrii, în 
Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán 
Kristóf” Sfîntu Gheorghe. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

HOTĂRÂREA Nr. 35/2006 
 

privind numirea unui mandatar al Consiliului Judeţean 
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 

„Drumuri şi Poduri” SA Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea 
unui mandatar al Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna, 
având în vedere: Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului 
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate, Hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor S.C. „Drumuri şi Poduri” 
S.A. Covasna nr. 2/27.02.2006, Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
rezultatul votului secret, în conformitate cu prevederile: art. 8 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind 
înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna prin 
reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, 
Contractul de mandat încheiat între Consiliul Judeţean 
Covasna şi Kicsi József, în temeiul art. 104, alin. (1). lit. „i” şi 
în baza art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Domnul Kicsi József se revocă din calitatea de 
mandatar al Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală 
a Acţionarilor al S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna, ca 
urmare a alegerii sale, la data de 27 februarie 2006, în Consiliul 
de Administraţie al societăţii. 

Art.2. Se numeşte domnul Kiss Tiberiu, consilier judeţean, 
ca mandatar al Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea 
Generală a Acţionarilor al S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna pentru semnarea contractului de mandat, conform 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2005 
privind numirea mandatarilor Consiliului Judeţean Covasna în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Drumuri şi Poduri” 
S.A. Covasna. 

Art.4. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 80/2005 privind numirea mandatarilor Consiliului 
Judeţean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 
„Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna se modifică în mod 
corespunzător. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 36/2006 
 

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 2a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2006 

privind aprobarea Organigramei, numărului de personal 
şi Statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de modificare a anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 7/2006 privind aprobarea Organigramei, 
numărului de personal şi Statului de funcţii ale aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna având 
în vedere: raportul de specialitate al Direcţiei Economice, 
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Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna, Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, 
Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi 
Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, 
Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu: 
art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, art. 9 
alin. (1) din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 
2006, în baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. „b” şi în temeiul 

art. 109 din Legea administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Anexele nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 7/2006 privind aprobarea Organigramei, 
numărului de personal şi Statului de funcţii ale aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, se 
modifică şi se completează şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2* şi 
2a*, care fac parte integrantă din prezenta. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Anexa 2* la Hotărârea 36/2006 
STATUL DE FUNCŢII 

al aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Covasna 
 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Categorii de funcţii publice 
Nr. 
crt. funcţia publică 

de conducere 
funcţia publică 
de execuţie 

Nivelul 
studiilor 

Clasa Gradul 
profesional 

Treapta de 
salarizare 

Nr. 
funcţii 

Categoria înalţilor funcţionari publici 
1 Secretar general al judeţului S I     1 

Aparatul propriu de specialitate 
Categoria funcţionarilor publici de conducere 
2 arhitect şef consilier S I superior 1 1 
3 director executiv consilier S I superior 1 1 
4 director executiv consilier juridic S I principal 1 1 
5 director executiv adjunct consilier S I superior 1 1 
6 director executiv adjunct consilier juridic S I principal 1 1 
7 şef serviciu consilier S I superior 1 3 
8 şef birou consilier S I superior 1 2 
Categoria funcţionarilor publici de execuţie  
9   consilier S I superior 1 19 
10   consilier S I superior 2 1 
11   consilier S I principal 1 7 
12   consilier S I principal 3 2 
13   consilier S I asistent 2 5 
14   consilier S I asistent 3 8 
15   consilier S I debutant - 1 
16   inspector S I superior 1 1 
17   inspector S I asistent 3 1 
18   inspector S I debutant - 3 
19   consilier juridic S I asistent 1 1 
20   consilier juridic S I asistent 2 3 
21   consilier juridic S I debutant - 2 
22   auditor S I principal 3 1 
23   auditor S I asistent 2 1 
24   referent de specialitate SSD II superior 1 3 
25   referent de specialitate SSD II asistent 1 1 
26   referent de specialitate SSD II asistent 3 1 
27   referent M III superior 1 14 
28   referent M III superior 2 1 
TOTAL FUNCŢII PUBLICE 87 

 
PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Funcţia  
Nr. 
crt. de conducere de execuţie 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

Nr. 
funcţii 

29   consilier S IA 3 
30   referent de specialitate S II 1 
31   inspector de specialitate S IV 1 
32   inspector S debutant 4 
33   referent SSD IA 1 
34   referent SSD III 1 
35   referent SSD debutant 1 
36 şef serviciu referent de specialitate S III 1 
37   referent M IA 13 
38   referent M II 3 
39   magaziner M I 1 
40   casier M I 1 
41   telefonist   III 1 
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Funcţia  
Nr. 
crt. de conducere de execuţie 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

Nr. 
funcţii 

42   telefonist   IV 1 
43   conducător auto   I 1 
44   conducător auto   III 5 
45   muncitor de întreţinere   III 4 
46   tâmplar   III 1 
47   îngrijitor   I 4 
Total personal contractual 48 
TOTAL GENERAL 135 

 

Anexa 2a* la Hotărârea 36/2006 
STATUL DE FUNCŢII 

al aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Covasna 
 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Categorii de funcţii publice 
Nr. 
crt. funcţia publică 

de execuţie 
funcţia publică 
de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treapta de 
salarizare 

  Categoria înalţilor funcţionari publici          
1 Secretar general al judeţului S I     
Categorii de funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
2 Consilier juridic* Director executiv S I principal 1 
3 Consilier juridic* Director executiv adjunct S I principal 1 
a. Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative    

4 Consilier juridic   S I asistent 1 
5 Consilier juridic   S I asistent 2 
6 Consilier juridic   S I asistent 2 
7 Consilier juridic   S I asistent 2 
8 Consilier juridic   S I debutant   
9 Consilier juridic   S I debutant   

b. Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale 
10 Consilier   S I superior 1 
11 Consilier   S I superior 1 
12 Consilier   S I asistent 3 
13 Referent de specialitate   SSD II asistent 3 
14 Referent   M III superior 1 
c. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 
15 Consilier   S I asistent 3 
16 Consilier   S I asistent 3 
d. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 
17 Referent   M III superior 2 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
18 Consilier* Director executiv S I superior 1 
19 Consilier* Director executiv adjunct S I superior 1 
a. Biroul buget-finanţe 
20 Consilier* Şef birou S I superior 1 
21 Consilier   S I superior 1 
22 Consilier   S I asistent 2 
23 Inspector   S I superior 1 
24 Referent   M III superior 1 
25 Referent   M III superior 1 
26 Referent   M III superior 1 
b. Biroul resurse umane 
27 Consilier* Şef birou S I superior 1 
28 Consilier   S I superior 1 
29 Consilier   S I principal 1 
30 Consilier   S I asistent 3 
31 Consilier   S I asistent 3 
32 Consilier   S I asistent 3 
c. Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 
33 Consilier   S I superior 1 
34 Consilier   S I superior 1 
35 Consilier   S I principal 1 
d. Compartimentul contabilitate 
36 Consilier   S I superior 1 
37 Consilier   S I asistent 3 
38 Referent   M III superior 1 
e. Compartimentul informatic 
39 Consilier   S I superior 1 
40 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
41 Consilier   S I asistent 2 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
42 Consilier* Arhitect şef S I superior 1 
a. Serviciul urbanism 
43 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
44 Consilier   S I superior 1 
45 Consilier   S I superior 1 
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Categorii de funcţii publice 
Nr. 
crt. funcţia publică 

de execuţie 
funcţia publică 
de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Clasa Gradul 
profesional 

Treapta de 
salarizare 

46 Consilier   S I asistent 2 
47 Inspector   S I debutant   
48 Referent   M III superior 1 
49 Referent   M III superior 1 
b. Serviciul tehnic, investiţii 
50 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
51 Consilier   S I superior 1 
52 Consilier   S I superior 2 
53 Consilier   S I principal 1 
54 Consilier   S I principal 1 
55 Consilier   S I principal 3 
56 Inspector   S I debutant   
57 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
58 Referent   M III superior 1 
c. Serviciul administrarea drumurilor judeţene 
59 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
60 Consilier   S I superior 1 
61 Consilier   S I superior 1 
62 Consilier   S I superior 1 
63 Consilier   S I superior 1 
64 Consilier   S I superior 1 
65 Consilier   S I superior 1 
66 Consilier   S I asistent 3 
67 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
d. Compartimentul G.I.S. 
68 Inspector   S I asistent 3 
69 Referent de specialitate   SSD II asistent 1 
e. Compartimentul protecţia mediului 
70 Consilier   S I superior 1 
71 Consilier   S I asistent 2 
g. Centrul de informare asupra Uniunii Europene 
72 Consilier   S I principal 1 
73 Consilier   S I principal 3 
74 Consilier   S I asistent 2 
75 Consilier   S I debutant   
h. Compartimentul documentaţii tehnice 
76 Referent   M III superior 1 
77 Referent   M III superior 1 

IV c. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 
78 Consilier   S I superior 1 
79 Inspector   S I debutant   

IV. d. COMPARTIMENTUL A.T.O.P.   
80 Referent   M III superior 1 

V. a. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 
81 Consilier   S I principal 1 
82 Consilier   S I principal 1 
83 Referent   M III superior 1 
84 Referent   M III superior 1 

V. b. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
85 Auditor   S I principal 3 
86 Auditor   S I asistent 2 
87 Referent   M III superior 1 
TOTAL FUNCŢII PUBLICE         87 

 
PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Funcţia  
Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

V.c. CABINETUL PREŞEDINTELUI 
88 Consilier   S IA 
89 Consilier   S IA 
90 Consilier   S IA 
91 Referent de specialitate   S II 
92 Referent   M IA 

VI. SECRETARIATUL SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI 
93 Referent   M IA 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
c. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 
94 Inspector   S debutant 
d. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă       
95 Referent   M IA 
96 Referent  M IA 
97 Referent   M II 

VII. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 1 
98 Referent   SSD IA 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
a. Biroul buget-finanţe 
99 Referent   M IA 
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Funcţia  
Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

d. Compartimentul contabilitate 
100 Casier   M I 
e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
101 Inspector de specialitate   S IV 
102 Inspector   S debutant 
f. Secretariatul direcţiei 
103 Referent   M IA 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
a. Serviciul urbanism 
104 Referent   M IA 
f. Compartimentul dezvoltarea turismului 
105 Inspector   S debutant 
106 Inspector   S debutant 
i. Secretariatul direcţiei 
107 Referent   M IA 

IV. a. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 2 
108 Referent   M IA 

IV. b. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 
109 Referent de specialitate Şef serviciu S III 
110 Referent   SSD debutant 
111 Referent   M IA 
112 Referent   M IA 
113 Referent   M IA 
114 Referent   M IA 
115 Referent   M II 
116 Referent   M II 
117 Magaziner   M I 

IV. d. COMPARTIMENTUL  A.T.O.P. 
118 Referent   SSD III 

IV.b1. PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 
119 Telefonist     III 
120 Telefonist     IV 
121 Conducător auto     I 
122 Conducător auto     III 
123 Conducător auto     III 
124 Conducător auto     III 
125 Conducător auto     III 
126 Conducător auto     III 
127 Muncitor de întreţinere     III 
128 Muncitor de întreţinere     III 
129 Muncitor de întreţinere     III 
130 Muncitor de întreţinere     III 
131 Tâmplar     III 
132 Îngrijitor     I 
133 Îngrijitor     I 
134 Îngrijitor     I 
135 Îngrijitor     I 

  TOTAL FUNCŢII     135 
*conform art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 

 
HOTĂRÂREA Nr. 37/2006 

 

privind sprijinul financiar acordat unor acţiuni culturale 
pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, 

precum şi repartizarea sprijinului financiar acordat 
instituţiilor de cult, din bugetul Consiliului Judeţean 

Covasna pe anul 2006 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind sprijinul 
financiar acordat unor acţiuni culturale pentru activităţi educativ-
ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi repartizarea 
sprijinului financiar acordat instituţiilor de cult, din bugetul 
Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006, având în vedere: 
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, Anexele nr. 1/17, 1/18, 1/19 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 2/2006 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes 
judeţean, pe anul 2006, în conformitate cu prevederile: art. 3 
alin.(2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, cu modificările ulterioare, O.G. 
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 245/2001, Normelor metodologice 
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor 
organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi 
organizează programe şi proiecte culturale, aprobate prin H. G. 
nr. 49/2003, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, văzând procesul 
verbal de selecţie al Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără 
scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte 
culturale şi pot primi subvenţii de la bugetul judeţean şi procesul 
verbal de selecţie al Comisiei de specialitate nr. IV a Consiliului 
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Judeţean Covasna, în baza art. 104 alin.(1) lit. ,,n” şi în temeiul 
art. 109 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 194.500 lei (RON), 
din fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 
anul 2006 la cap. 67.02.-subcap.67.02.05.01, cap. 67.02.-subcap. 
67.02.06 şi cap. 67.02. subcap. 67.02.50 pentru sprijinirea financiară 
a unor acţiuni culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive 
şi de recreere, precum şi repartizarea sprijinului financiar 
acordat instituţiilor de cult, conform anexelor 1-3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

 
Anexa 1 la Hotărârea 37/2006 

 
Sprijinul financiar acordat unor acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi 
pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 
financiar 
acordat 
(RON) 

1 Casa  de cultură municipală din Sf. Gheorghe Editare CD Dansuri şi obiceiuri populare pt. copii şi spectacole de prezentare 2,000 
2 Casa orăşenească de cultură Întorsura Buzăului Festivalul folcloric Ciobănaşul 3,000 

3 Casa orăşenească de cultură Întorsura Buzăului 
Deplasarea corului mixt „Cununa Carpaţilor” într-un turneu în afara 
graniţelor ţării 

2,000 

4 Ansamblul de dansuri Trei Scaune A XVIII-a ediţie a întâlnirii muzicii şi dansului popular 3,000 
5 Ansamblul de dansuri Trei Scaune Turneu de spectacole în jud. Covasna 2,000 
6 Liceul de Artă In memoriam Plugor Sándor  2,000 
7 Teatrul "Andrei Mureşanu" Festivalul internaţional de teatru TRANSFORM@ Sfântu Gheorghe  4,000 
8 Centrul de cultură Arcuş Reintegrarea literaturii contemporane  1,500 
9 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc Tabără de cunoştiinţe UE  2,000 
10 Şcoala generală cu cl. I-VIII "Orbán Balázs" din Moacşa Program de Ziua Pământului 1,500 
11 Palatul copiilor Sf. Gheorghe Întâlnirea şi concursul echipelor Pro Natura 1,000 
12 Parohia reformată Baraolt Tabără creştină interconfesională pentru copii  1,000 
13 Parohia reformată Baraolt Întâlnirea corală Zathureczky Gyula 1,000 
14 Parohia Unitariană Sf. Gheorghe Festival al corurilor unitariene 2,000 
15 Parohia reformată Bodoc Întâlnirea corală „Cantate” ed. XIII 1,000 
Total 29,000 
Programe şi proiecte culturale realizate de ONG-uri 60,500 
Total general 89,500 

 
 

Anexa 2 la Hotărârea 37/2006 
Lista proiectelor/programelor sportive  

spijinite financiar de Consiliul Judeţean Covasna pe anul 2006 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 
financiar 
acordat 
(RON) 

1 Asociaţia Şcoala Generală Benkő József "Cupa Erdővidék" - concurs de şah şi tenis de masă 1,000 

2 Clubul Copiilor Baraolt 
Festivalul internaţional de dans şi gimnastică "Cupa Baraolt", 
ed. a XI-a 

4,000 

3 Şcoala cu cl. I-VIII Gaál Mózes Baraolt "Cupa Baraoltului" - turneu internaţional de fotbal pentru copii 3,000 
4 Asociaţia Alpin Sport "Cupa Háromszék"- campionat naţional de triatlon 1,000 
5 Asociaţia de Tineret Dávid Ferenc din Sf. Gheorghe Turneu de biciclete pentru Împărăţia Domnului, ed. a IV-a 1,500 
6 Asociaţia Judeţeană de Baschet Campionat judeţean de minibaschet 500 
7 Cercul de alergare Gáll Lajos Supermaratonul internaţional Békéscsaba - Arad - Békéscsaba 1,000 
8 Cercul de alergare Gáll Lajos Semimaratonul Sfîntu Gheorghe, ed. a IV-a 500 
9 Grup Şcolar Kós Károly Sf. Gheorghe, Clubul sportiv şcolar Cupa "Kós Károly" 1,800 
10 Grup Şcolar Kós Károly Sf. Gheorghe, Clubul sportiv şcolar Cupa judeţului Covasna la handbal feminin junioare I 1,000 
11 Grup Şcolar Kós Károly Sf. Gheorghe, Clubul sportiv şcolar "Cupa Speranţelor" - memorialul Gheorghe Ola la fotbal 1,000 
12 Protopopiatul reformat Sf. Gheorghe Zilele sportive A.T.C., ed. a IV-a 2,000 
13 St. George Dragons Sport Klub Participare la competiţiile federaţiei române de badminton 1,000 
14 Asociaţia Sportivă KSE-Tg.Secuiesc Competiţii de sah 1,000 
15 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv şcolar Participare la campionatul naţional de handbal fete juniori 2,730 
16 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv şcolar Participare la campionatul naţional de judo 3,000 

17 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv şcolar 
Participare la campionatul naţional div. A şi div. juniori la 
tenis de masă 

6,470 

18 Asociaţia Horizont Campionat judeţean de fotbal între elevi şi profesori 1,500 
19 Asociaţia Horizont Concurs judeţean de înot pentru elevi 1,000 
TOTAL 35,000 
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Anexa 3 la Hotărârea 37/2006 
 

Srijinul financiar acordat instituţiilor de cult din judeţul Covasna 
pe anul 2006 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei Destinaţia spijinului financiar acordat 
Sumă 

acordată 
(RON) 

1 Parohia ortodoxă română Sf. Gheorghe III. Cheltuieli de încălzire a catedralei 1,500 
2 Parohia reformată Moacşa Renovarea casei de rugăciuni 1,000 
3 Parohia reformată Aita Mare Amenajare casă confesională 1,000 
4 Parohia reformată Doboşeni Proiectare şi execuţie instalaţie de gaze naturale la biserica Vărghiş 1,000 
5 Parohia unitariană Chichiş Renovarea  casei cantoriale 1,500 
6 Parohia unitariană Sîntionlunca Reparaţii la casă parohială 1,500 
7 Parohia Unitariană Calnic Reparaţii parohie 1,500 
8 Parohia romano catolică Ilieni Amenajare casă confesională 5,500 
9 Parohia romano catolică Valea Seacă  Renovarea clădirii fostei şcoli catolice 1,500 
10 Parohia reformată Belin Reparaţii casă cantorială 1,000 
11 Parohia reformată Filia Reparaţii la casă confesională 1,000 
12 Parohia reformată Brăduţ Construire gard la casa cântăreţului 1,000 
13 Parohia reformată Băţanii Mici Reparaţii la clădirea şcolii  1,000 
14 Parohia reformată Dobolii de Jos Înfiinţarea centrului ecumenic pentru tineret 1,000 
15 Parohia ortodoxă română Sf. Gheorghe II. Lucrări de reparaţii la biserică 1,500 
16 Parohia ortodoxă română Breţcu Lucrări de reparaţii la casa socială şi  de cultură 1,500 
17 Parohia romano catolică Sf. Iosif din Sfîntu Gheorghe Repararea bisericii din Vâlcele 5,000 
18 Parohia reformată Calnic Amenjare centru de tineret şi de artă 1,000 
19 Parohia reformată Dobolii de Sus Renovarea bisericii 1,000 
20 Parohia reformată Pădureni Reparaţii la biserică 1,000 
21 Parohia reformată Hăghig Renovarea bisericii 1,000 
22 Parohia reformată Bodoş Reparaţii la casa parohială 2,000 
23 Parohia reformată Chilieni Reparaţii la biserică  1,000 
24 Parohia reformată Icafalău Lucrări de reparaţii la biserică 1,000 
25 Parohia reformată Măgheruş Reparaţii biserică 1,000 
26 Parohia reformată Pava Renovarea bisericii 1,000 
27 Parohia reformată Lisnău Lucrări de reparaţii la biserică 1,000 
28 Parohia romano catolică nr.I Tg. Secuiesc Întocmire proiect şi reabilitare imobil 5,000 
29 Parohia romano catolică Sânzieni Renovarea bisericii 4,000 
30 Parohia reformată Karatna Reparaţii şi amenajare casa de rugăciuni  1,000 
31 Parohia Unitariană Racoşul de Sus Reparaţii exterioare la casa cantorului 3,000 
32 Parohia reformată Doboşeni Repararea imobilelor retrocedate 1,000 
33 Biserica evanghelică lutherană, Parohia Sfîntu Gheorghe Cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare 1,500 
34 Parohia reformată Leţ Cheltuieli de funcţionare 1,500 
35 Parohia reformată Breţcu Contribuţie la cheltuieli de funcţionare 1,500 
36 Parohia reformată Coşeni Cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare 1,500 
37 Parohia reformată Reci Cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare 1,000 
38 Parohia romano catolică Sf. Benedict din Sfîntu Gheorghe Program social pentru copii din Câmpul Frumos 6,000 
39 Parohia reformată Cernatul de Sus Proiect social pentru copii săraci 3,000 
Total sprijin financiar: 70,000 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 38/2006 
 

cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 
judeţean 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea 
normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 
publice de interes judeţean, văzând Raportul Direcţiei Economice 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens, având în vedere O.G. nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în temeiul art. 104, alin (1), lit. „m”, al art. 104, alin. 
(2) şi al art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 
din 2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabileşte Normativul de dotare cu autoturisme a 
Consiliului Judeţean Covasna şi consumul lunar de carburanţi, 
conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se stabileşte Normativul de dotare cu autoturisme a 
instituţiilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului 
Judeţean Covasna şi consumul lunar de carburanţi, conform anexei 
nr. 2. 

Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 69/2004 cu 
privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 
consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 
Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, completată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 82/2004, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Judeţean Covasna şi conducătorii instituţiilor 
publice subordonate Consiliului Judeţean Covasna, nominalizate 
în anexa nr. 2. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 
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Anexa 1 la Hotărârea 38/2006 
NORMATIVUL 

de dotare cu autoturisme a Consiliului judeţean Covasna  şi consumul lunar de carburanţi 

 
Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE 

Nr. autoturisme 
-buc- 

Cons. lunar de carb. 
litri/autoturism 

1. Preşedinte  1 550 
2. Vicepreşedinte I. 1 500 
3. Vicepreşedinte II. 1 500 
4. Secretar general al judeţului 1 500 
6. În parc comun 2 500 

 

Notă: Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autoturism, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de combustibil normat 
în raport cu numărul total de autoturisme aprobat instituţiei. 

 
Anexa 2 la Hotărârea 38/2006 

NORMATIVUL 
de dotare cu autoturisme a instituţiilor de interes judeţean  şi consumul lunar de carburanţi 

 
Nr. 
crt. 

INSTITUŢIA Nr. autoturisme 
-buc- 

Cons. lunar de carb. 
litri/autoturism 

1. Direcţia  Generală de Asistenţă  Socială  şi Protecţia copilului Covasna 14  
 - Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Covasna-Aparat propriu 3 200 
 - Centrul de plasament în regim de urgenţă  1 200 
 - Centrul de Coordonare Tg. Secuiesc 1 200 
 - Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc 1 150 

 - Centrul de Plasament nr.2 Tg.Secuiesc  
1 
1 

120 
110 

 - Centrul de plasament nr. 3 Înt. Buzăului 1 150 
 - Centrul de plasament nr. 4 Baraolt 1 140 

 - Centrul de plasament nr. 6 Olteni  
1 
1 

130 
150 

 - Serviciul de Îngrijire Tip Familial pentru Adulţi Sf. Gheorghe 1 200 
 - Casa dublă familială Cernatu de Sus 1 120 
2. Biblioteca Judeţeană 1 200 
3. Muzeul Naţional Secuiesc 1 200 
4. Insp. de protecţie civilă jud. 2 200 
5. Serviciul Public Comunitar Jud. de Evidenţă a Persoanei Covasna 1 200 
6. Centrul de cultură al judeţului Covasna 1 200 
7. Serviciul Public Judeţean de Protecţia Plantelor Covasna 1 200 

 
Notă: Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autoturism, consumul care, la  nivelul anului, se încadrează în limita consumului de 
combustibil normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 39/2006 
 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 45/2005 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna cu privire la modificarea anexei nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 46/2002 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării executării lucrărilor 
de construcţii, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 45/2005, văzând Raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia Dezvoltarea Teritoriului precum şi rapoartele de avizare 
ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Covasna, în conformitate cu prevederile: Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, în baza art. 104, alin. (2) 
şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 46/2002, privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării 
executării lucrărilor de construcţii, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 45/2005, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
45/2005 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 2 
şi nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 46/2002 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării executării 
lucrărilor de construcţii, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 94/2004. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 

Anexa 2*) la Hotărârea 39/2006 
 

 
COMPONENTA COMISIEI DE ACORDURI UNICE A 
DIRECŢIEI DEZVOLTAREA TERITORIULUI A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 
Preşedinte: 

- Florea Stela-arhitect şef al judeţului Covasna, 
Vicepreşedinte: 

- Szabó Augustin-şef la Serviciul amenajarea teritoriului, 
urbanism, autorizaţii - D.D.T., 
Secretar: 

- Kulcsár János-consilier la D.D.T. 
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Membri: 
1. Specialişti din structura aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna: 
- Riti Olivér Raul-consilier la D.D.T. ; 
- Főcze Irén-referent la D.D.T.; 
- Luffy István-referent la D.D.T.; 
- Gruia Matei-referent la D.D.T.; 
- Ferenczy Doina-şef la Serviciul Tehnic Investiţii-D.D.T.; 
- Imreh Gitta-referent la D.D.T.; 
- Orosz Attila-consilier la D.D.T.; 
- Kurta Lajos-consilier la D.D.T.; 
- Apostol Cristian-consilier juridic la Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică; 
- Demeter Pál-consilier la Direcţia Economică. 
2. Avizatori: 

a.) Reprezentanţi delegaţi ai societăţilor care administrează 
şi/sau furnizează utilităţi urbane: 

- Buzilă Mihai-ELECTRICA S.A.-Exploatare Sf. 
Gheorghe; 

- Kádár Zoltán-ROMTELECOM-Telecomunicaţii Sf. 
Gheorghe; 

- Mátyás Ferenc-RAGCL-Sf. Gheorghe; 
- Opaiţ Claudia-DISTRIGAZ-Sf. Gheorghe. 
b.) Reprezentanţi împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate 

ale administraţiei publice centrale: 
- Simonca Liviu-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihai Viteazul” jud. Covasna; 
- Sonea Costică-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihai Viteazul” jud. Covasna; 
- Siminiceanu Gabriel Nicolae-Agenţia de Protecţie 

a Mediului Covasna; 
- Szabó Rodica-Direcţia de Sănătate Publică Covasna. 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 40/2006 

 

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea 

Programului de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic judeţean, în judeţul Covasna, pentru 

perioada 2005-2007, completată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 100/2005 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2004 
privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane 
prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului Covasna 
pentru perioada 2005-2007, completată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 100/2005, văzând propunerea Autorităţii 
Rutiere Române-Agenţia Covasna înaintată Consiliului Judeţean 
Covasna cu adresa nr. 796/02.03.2006 şi adresa nr. 1001/ 
15.03.2006, având în vedere rapoartele de avizare întocmite de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
precum şi raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului, în conformitate cu prevederile: Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere, art. 52, alin. (3) lit. ,,b” din Normele privind organizarea 
şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe 
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1987/ 2005, în baza art. 104, 
alin. (2) şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 92/ 
2004, privind aprobarea Programului de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului 
Covasna pentru perioada 2005-2007, completată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr.100/2005, se completează cu 
poziţiile nr. 34-41, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 100/2005 
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea Programului de transport 
rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, în 
judeţul Covasna, pentru perioada 2005-2007. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
Anexă la Hotărârea 40/2006 

 

PROPUNERI DE NOI TRASEE LA PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE 
PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN COVASNA PENTRU PERIOADA 2005-2007 

 

A B C Program circulaţie 
Dus Întors Nr. 

ofer- 
tă 

Nr. 
gru- 
pă 

Jud. 
Cod 
tras. 
nou Autog./loc. 

Loc. 
Interm. 

Autog./loc. 

Km 
pe 
sens 

Nr. 
curse 
planifi- 
cate 

Nr. 
minim 
de 

locuri 

Nr. 
vehi- 
cule 
active 
nece- 
sare 

Plec. Sos. Plec. Sos. 

Zilele 
de 

circul. 

06:00 06:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5 
08:00 08:25 09:00 09:25 1,2,3,4,5 
12:30 12:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

34 0 CV 045 Barcani  Înt. Buzăului 10 4 10 1 

16:30 16:55 17:30 17:55 1,2,3,4,5 
06:30 06:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5 

35 0 CV 046 Înt. Buzăului  Lădăuţi 7 2 10 1 
13:00 13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5 

36 0 CV 047 Belin Căpeni Baraolt 20 1 10 1 06:30 07:50 13:30 14:50 1,2,3,4,5 
06:30 06:50 07:30 07:50 1,2,3,4,5 

37 0 CV 048 Tg. Secuiesc  Alungeni 11 2 10 1 
15:30 15:50 16:00 16:20 1,2,3,4,5 
06:30 06:50 07:30 07:50 1,2,3,4,5 

38 0 CV 049 Tg. Secuiesc  Icafalău 12 2 10 1 
15:30 15:50 16:00 16:20 1,2,3,4,5 

39 0 CV 051 Tg.Secuiesc Turia Balvanyos 25 1 10 1 08:00 08:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5 
40 0 CV 052 Lemnia de Sus Lemnia Tg. Secuiesc 16 1 10 1 07:00 07:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5 

07:00 07:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5 
08:00 08:25 09:30 09:55 1,2,3,4,5 
11:00 11:25 12:00 12:25 1,2,3,4,5 
13:30 13:55 14:15 14:40 1,2,3,4,5 
15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5 
17:00 17:25 17:30 17:55 1,2,3,4,5 

41 0 CV 053 Sântionlunca Ozun Sf. Gheorghe 16 7 10 1 

19:00 19:25 19:30 19:55 1,2,3,4,5 
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HOTĂRÂREA Nr. 41/2006 
 

cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 159/2005 privind 
aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu 

Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean Harghita, 
Consiliul local al municipiului Braşov, Consiliului local al 

oraşului Ghimbav, precum şi cu firma Intelcan 
Technosystems Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării 

Societăţii Comerciale „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
BRAŞOV” S.A. 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, având în vedere Expunerea de 
motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire 
la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
159/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 
Covasna cu Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean 
Harghita, Consiliul local al municipiului Braşov, Consiliului 
local al oraşului Ghimbav, precum şi cu firma Intelcan 
Technosystems Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării Societăţii 
Comerciale „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV” 
S.A., ţinând cont de raportul de specialitate al Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului şi a rapoartelor de specialitate ale 
comisiilor de specialitate, văzând adresa nr. ITIB/06/075/06.03.2006 a 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie a S.C. Aeroportul 
Internaţional Braşov-Ghimbav SA, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Covasna sub nr. 2271/06.03.2006, luând în considerare 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
art. 15, art. 104 alin (1), lit. „s” şi „t” şi al art. 109 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic.  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
159/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 
Covasna cu Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean 
Harghita, Consiliul local al municipiului Braşov, Consiliului 
local al oraşului Ghimbav, precum şi cu firma Intelcan 
Technosystems Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării 
Societăţii Comerciale „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
BRAŞOV” S.A se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 2 va avea următorul cuprins: 
„Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Covasna la 

constituirea capitalului social de 100.000 lei al Societăţii 
Comerciale „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-
GHIMBAV” S.A., cu un aport de 500 lei, reprezentând o cotă 
de 0,5 % din valoarea capitalului social, corespunzător unui 
număr de 5 acţiuni nominative”. 

2. Aliniatul 2, pagina 1 din anexă va avea următorul cuprins: 
„având în vedere prevederile art. 1, alin.(1) şi (2), art. 2, 

lit. „c”, art. 5, alin. (3) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, au hotărât înfiinţarea 
unei societăţi comerciale pe acţiuni, persoană juridică de drept 
privat.” 

3. Articolul 18, alin. (3) din anexă va avea următorul cuprins: 
„Acţionarii pot fi reprezentanţi prin alţi acţionari sau 

persoane mandatate în acest sens în baza unei procuri speciale.” 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 42/2006 
 

privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, 
nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind transmiterea 
unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
administrarea Centrului de Cultură al Judeţului Covasna cu 
amendamentul de fond propus oral de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Covasna în plenul şedinţei în baza 
Informării nr. 3235/30.03.2006 al Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului privind darea în administrare a unor spaţii din 
imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 
10, aflat în domeniul public al judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: 
Raportul nr. 2288/07.03.2006 al Compartimentului administrarea 
patrimoniului întocmite în acest sens, precum şi avizele scrise 
ale comisiilor de specialitate la proiectul iniţial, respectiv avizele la 
amendamentul propus dat oral, H.G. nr. 1485/2005 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, Legea nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD; Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 
în România; H.G. nr. 892/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului; 
art. 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările ulterioare, ţinând cont de solicitările formulate de 
unele instituţii publice în vederea asigurării unor spaţii/sedii 
corespunzătoare desfăşurării activităţii lor, art. 87 şi 88 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Judeţean Covasna aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 27/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în 
baza prevederilor art. 104, alin. (1), lit. „f” şi „g” şi ale art. 
125, alin. (1) şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 
599,88 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
administrarea Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, în 
vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 220 
mp din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit-Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit Covasna în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de 
sediu. 

Art.3. Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 
16,30 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe-Oficiul Teritorial 
Covasna în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu. 

Art.4. Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 
52,70 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului 
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Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
administrarea Agenţiei Pentru Dezvoltare Regională Centru-
Biroul Teritorial Covasna, în vederea utilizării acesteia cu 
destinaţie de sediu. 

Art.5. Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 16 mp 
din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth 
Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în administrarea 
Centrului Român de Promovare a Comerţului, în vederea utilizării 
acesteia cu destinaţie de sediu. 

Art.6. Spaţiile date în administrarea instituţiilor publice 
conform art. 1-5 sunt identificate potrivit anexei nr. 1 la prezenta. 

Art.7. Spaţiile prevăzute la art. 2-5 se dau în administrare pe 
o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin 
acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional la contractului 
de administrare care se va încheia în baza prezentei hotărâri. 

Art.8. (1) Predarea respectiv preluarea spaţiilor identificate 
potrivit anexei nr. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între 
Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice prevăzute în art. 
1-5, în termen de cel mult 20 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

(2) În termenul arătat în alineatul precedent se va 
încheia şi contractul de administrare cu instituţiile publice în 
cauză conform contractului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 privind darea în 
administrare, din domeniul public al judeţului Covasna, a unor 
imobile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de 
interes judeţean. 

Art.9. Cu semnarea contractelor de administrare cu instituţiile 
nominalizate în art. 1-5, se însărcinează Preşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna şi dl. Ferencz Ludovic, directorul executiv 
al Direcţiei Economice. 
Art.10. Se aprobă utilizarea spaţiilor aflate în domeniul public 

al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, de 
către următoarele compartimente funcţionale din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna: 

a.) Centrul de Informare Asupra Uniunii Europene; 
b.) Compartimentul Dezvoltarea Turismului; 
c.) Compartimentul secretariat-arhivă, pentru arhiva Consiliului 

Judeţean Covasna. 
Art.11. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.12. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică, Compartimentul administrarea patrimoniului şi 
instituţiile publice respectiv compartimentele funcţionale din 
cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna nominalizate la art. 1-5 şi 10. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Anexa 1 la Hotărârea 42/2006 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în  domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna care se dă în administrarea unor instituţii publice  

 

Nr. 
crt. 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se transmite 

Persoana juridică 
la care se transmite 

Datele tehnice  

1 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean 

Covasna 

Centrul de Cultură a 
Judeţului Covasna 

-suprafaţa de 599,88 mp, format din spaţiu administrativ, etaj compus din 
15 birouri, hol, 3 depozite, 2 coridoare, 2 grupuri sanitare, sala de şedinţă, 
magazie, camera de acumulatori şi tampon, cu participare la părţile de uz 
comun 59,79 %, evidenţiat în C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. top 
803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/IX BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

2. 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean 

Covasna 

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit Oficiul Judeţean de 
Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit Covasna 

-suprafaţă de 220 mp, format din spaţii administrative, parter 
compus din 4 birouri, o arhivă, 1 grup sanitar, cu participare la 
părţile de uz comun 21,93% evidenţiat în C.F. individual nr. 5848 
Sf. Gheorghe, nr. Top 803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/ IX BD/XVIII 
C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

3. 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean 

Covasna 

Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe Oficiul 

Teritorial Covasna 

-suprafaţă de 16,30 mp, un birou, cu participare la părţile de uz comun 
1,63% evidenţiat în C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. Top 
803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/IX BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

4. 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean 

Covasna 

Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională 

Centru Biroul Teritorial 
Covasna 

-suprafaţă de 52,70 mp, un birou, cu participare la părţile de uz 
comun 5,25% evidenţiat în C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, 
nr. Top 803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/IX BD/XVIII C; 803/1/IX 
BD/XVIII C. 

5. 
Sfântu Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos, nr. 10, 
judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean 

Covasna 

Centrul Român de 
Promovare a Comerţului 

-suprafaţă de 16,00 mp, un birou, cu participare la părţile de uz comun 
1,60% evidenţiat în C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. Top 
803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/IX BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

 

Anexa 2 la Hotărârea 42/2006 
DATELE DE IDENTIFICARE 2 

a unor spaţii din imobilul situat în municipiul sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în  domeniul public al judeţului Covasna 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna care se dau în utilizare unor compartimente funcţionale din cadrul aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
care are în administrare 

Compartimentul 
funcţional care va utiliza 

Datele tehnice  

1 
Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, 

nr. 10, judeţul Covasna 
Consiliul Judeţean Covasna 

Centrul de Informare 
Asupra Uniunii Europene 

-suprafaţa de 28,00 mp, un birou şi o sală de expoziţie cu 
participare la părţile de uz comun 2,79 %, evidenţiat în 
C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. top 803/2/IX 
BD/XVIII C; 797/2/IX BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

2. 
Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos 

nr. 10, judeţul Covasna 
Consiliul Judeţean Covasna 

Compartimentul Dezvoltarea 
Turismului 

-suprafaţă de 33,00 mp, un birou şi o sală de expoziţie, cu 
participare la părţile de uz comun 3,29% evidenţiat în 
C.F. individual nr. 5848 Sf. Gheorghe, nr. Top 803/2/IX 
BD/XVIII C; 797/2/ IX BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C. 

3. 
Sfântu Gheorghe, 
str. Kossuth Lajos, 

nr. 10, judeţul Covasna 
Consiliul Judeţean Covasna 

Arhiva Consiliului Judeţean 
Covasna 

-suprafaţă de 37,40 mp, cu participare la părţile de uz 
comun 3,79 % evidenţiat în C.F.  individual nr. 5848 Sf. 
Gheorghe, nr. Top 803/2/IX BD/XVIII C; 797/2/IX 
BD/XVIII C; 803/1/IX BD/XVIII C.  
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HOTĂRÂREA Nr. 43/2006 
 

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind reglementarea 
situaţiei juridice a unui imobil, având în vedere: Raportul 
Compartimentului administrarea patrimoniului întocmit în acest 
sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate, Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările ulterioare, art. 1 al H.G. nr. 1525/2005 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, 
pentru judeţul Covasna, art. 19 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 104, alin. (1), lit. „f” şi „g” şi ale art. 
125, alin. (1) şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă trecerea imobilelor –construcţii şi teren - 
înscrise în cartea funciară individuală nr. 16803 Sf. Gheorghe 
de sub nr. ord. A+1 cu nr. top 370/1/II/VI, unitate comercială 
nr. 6 compus din 3 săli de vânzare, oficiu, depozit, cu suprafaţă 
utilă de 134,50 mp cu cota de participare la părţile de uz comun 
în 17,15%, proprietatea Consiliului Judeţean Covasna de sub B4, 
evidenţiat în Cf. colectiv nr. 1729 şi cartea funciară nr. 16804 Sf. 
Gheorghe de sub nr. ord. A+1 cu nr. top 370/2/2/2, curte, clădire cu 
parter şi etaj cu suprafaţă construită de 156 mp, proprietatea 
Consiliului Judeţean Covasna de sub B6, din proprietatea acestuia 
în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. (1) Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 
se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, 
în termen de 10 zile de la data intrări în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

(2) Cu semnarea procesului verbal de predare-primire 
arătat la alin. (1), se împuterniceşte din partea Consiliului Judeţean 
Covasna Kiss Tiberiu, consilier judeţean. 

Art.3. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor-construcţii-
arătate la art. 1 în „sediu” pentru instituţie publică. 

Art.4. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, a imobilelor 

arătate la art.1, cu datele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea utilizării 
acestuia cu destinaţie de sediu. 

Art.5. (1) Predarea respectiv preluarea imobilelor arătate 
la art. 4, se face pe bază de proces-verbal încheiat între 
Consiliul Judeţean Covasna şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în termen de cel mult 
30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) În termenul arătat în alineatul precedent se va 
încheia şi contractul de administrare cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform 
contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 83/2003 privind darea în administrare, din domeniul 
public al judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară 
activitatea instituţiile publice de interes judeţean. 

Art.6. Cu semnarea contractului de administrare se însărcinează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Ferencz Ludovic, 
director executiv la Direcţia Eonomică. 

Art.7. Cu efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară 
ce decurg din prezenta hotărâre se însărcinează Direcţia Juridică şi 
Administraţie Publică împreună cu Compartimentul administrarea 
patrimoniului. 

Art.8. Cu data prezentei hotărâri se completează în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/ 
2003 privind darea în administrare, din domeniul public al 
judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea 
instituţiile publice de interes judeţean, respectiv Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna. 

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică, Compartimentul administrarea patrimoniului şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Anexă la Hotărârea 43/2006 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului (clădire şi teren aferent) care se dă în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică 
care dă în administrare 

Persoana juridică 
care primeşte în administrare 

Datele de identificare 

1 
Sfântu Gheorghe, 

P-ţa Libertăţii nr. 2, 
judeţul Covasna 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna 

-C.F. nr. 16804 Sf. Gheorghe, nr. Top parcelă 
370/2/2/2, curte, clădire cu parter şi etaj cu suprafaţă 
construită de 156 mp. 
-C.F. nr. 16803, nr. Top parcelă 370/I/II/VI, unitate 
comercială nr.6 compus din 3 săli de vânzare, oficiu 
depozit cu suprafaţa utilă de 134,50 mp cu cota de 
participare la părţile de uz comun 17,15% evidenţiat 
în C.F. colectiv 1729 

 
HOTĂRÂREA Nr. 44/2006 

 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, având în 
vedere: Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna întocmit în acest sens, rapoartele 

comisiilor de specialitate, Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului; O.G. nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor 
de servicii sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile: O.G. nr. 
2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, H.G. nr. 
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539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 
de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale; art. 1, alin. (3) din anexa la H.G. nr. 1434/ 
2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, art. 12, alin. (2) din anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în baza art. 104, 
alin. (1), lit. „b” şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01 mai 2006, Organigrama 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, conform anexei nr.1. 

Art.2. Cu aceeaşi dată, se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 
conform anexei nr. 2. 

Art.3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: 
I. Se modifică în mod corespunzător numerele 

curente 16, 22 şi 27 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 103/2005 privind aprobarea unor măsuri 
organizatorice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna; 

II. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 16/2006 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
 
 

 
 

Anexa 1 la Hotărârea 44/2006 
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Anexa 2 la Hotărârea 44/2006 
STATUL DE FUNCŢII 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa Gradul profesional Treaptă de 
salarizare 

Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Covasna-aparat propriu 
1. Director executiv Consilier I Superior 1 
2. Director executiv adjunct Consilier I Superior 1 
3. Director executiv adjunct Consilier I Superior 1 
4. Director executiv adjunct Consilier I Superior 1 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 
5.  Inspector I Principal 2 
6.  Inspector I Asistent 2 
7.  Inspector I Asistent 2 
8.  Inspector I Debutant  
b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
9.  Inspector I Principal 2 
10.  Inspector I Asistent 1 
11.  Inspector I Asistent 3 
12.  Inspector I Asistent 2 
13.  Inspector I Asistent 2 
14.  Inspector I Debutant  
15.  Inspector I Debutant  
16.  Inspector I Principal 1 
c. Serviciu de asistenţă maternală 
17. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
18.  Inspector I Superior 3 
19.  Inspector I Principal 2 
20.  Inspector I Asistent 1 
21.  Inspector I Asistent 3 
22.  Inspector I Debutant  
23.  Inspector I Asistent 3 
24.  Inspector I Debutant  
25.  Inspector I Principal 1 
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
26. Şef serviciu Consilier I Principal 1 
27.  Consilier I Superior 1 
28.  Inspector I Superior 2 
29.  Inspector I Principal 1 
30.  Inspector I Asistent 2 
31.  Inspector I Debutant  
32.  Inspector I Asistent 2 
33.  Inspector I Asistent 2 
34.  Referent III Superior 1 
35.  Referent III Superior 1 
e. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  
36.  Inspector I Superior 2 
37.  Referent III Superior 1 
38.  Referent III Principal 2 
f. Serviciul de evaluare complexă 
39.  Inspector I Superior 3 
g. Audit public intern 
40.  Auditor I Principal 2 
h. Compartiment contencios şi juridic 
41.  Consilier juridic I Principal 1 
42.  Consilier juridic I Principal 2 
43.  Consilier juridic I Asistent 1 
i. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe 
44.  Inspector I Superior 1 
45.  Inspector I Principal 1 
46.  Inspector I Asistent 3 
47.  Inspector I Asistent 2 
48.  Inspector I Asistent 2 
j. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii cu publicul 
49.  Referent de spec. II Asistent 1 
k. Biroul economic, finanţe, contabilitate 
50. Şef birou Consilier I Superior 1 
51.  Inspector I Superior 3 
52.  Referent III Superior 1 
53.  Referent III Superior 1 
54.  Referent III Principal 2 
55.  Referent III Superior 1 
56.  Referent III Asistent 1 
l. Biroul resurse umane 
57. Şef birou Consilier I Principal 1 
58.  Consilier I Superior 1 
59.  Referent III Superior 1 
60.  Referent III Superior 2 
61.  Referent III Principal 3 
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa Gradul profesional 
Treaptă de 
salarizare 

62.  Referent III Principal 3 
m. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice 
63.  Inspector I Superior 3 
64.  Inspector I Asistent 2 
65.  Inspector I Asistent 3 
66.  Referent III Principal 2 
n. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 
67. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
68.  Consilier I Superior  1 
69.  Inspector I Principal 2 
70.  Inspector I Principal 2 
71.  Inspector I Asistent 2 
72.  Inspector I Asistent 2 
73.  Inspector I Asistent 2 
o. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
74.  Referent III Superior 1 
75.  Referent III Superior  1 
TOTAL 75 

 
 

PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 
76. Psiholog  S  
77. Psiholog  S  
b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
78. Psiholog  S  
79. Psiholog  S  
c. Serviciu de asistenţă maternală 
80. Psiholog  S  
81. Psihopedagog  S  
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
82. Psiholog  S  
e. Serviciul de evaluare complexă 
83 Psiholog  S  
84 Psihopedagog  S  
85. Medic  S  
86. Medic  S  
f. Serviciul administrativ 
87. Administrator Şef serviciu M I 
88. Referent  S/SSD IA 
89. Referent  S/SSD IA 
90. Referent  S/SSD IA 
91. Referent  M IA 
92. Muncitor  M I 
93 Muncitor  M I 
94. Muncitor  M I 
95. Îngrijitor curăţenie  M I 
g. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 
96. Inspector  S IA 
97. Referent  M IA 
98. Referent  M IA 
99. Referent  SSD IA 
h. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
100. Preşedinte  S  
i. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii cu publicul 
101. Referent  SSD IA 
 j.  Biroul economic finanţe contabilitate 
102. Ref. de spec/ Referent   S/PL III/IA 

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 
102,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
103,5 Educator – învăţător Şef casă M I 
104,5 Educator Şef casă M Def. 
105,5 Educator de specialitate Şef casă M  
105,5 Educator de specialitate Şef casă M  
107,5 Educator de specialitate  M  
107,5 Asistent medical  PL/M  
109,5 Educator de specialitate  M/G  
110,5 Educator de specialitate  M/G  
111,5-124,5 Educator de specialitate  M  
125,5 Referent  M IA 
126,5 Administrator  M I 
127,5 Muncitor calificat  M/G I 
128,5 Muncitor calificat  M/G I 
129,5 Muncitor calificat  M/G III 
130,5 Îngrijitor curăţenie  M/G I 
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Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 
131,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 
132,5 Educator  M Def. 
133,5 Educator de specialitate  M/G  
134,5 Educator de specialitate  M/G  
135,5 Educator de specialitate  M/G  
136,5 Administrator  M II 
137,5 Muncitor calificat  M/G III 
138,5 Muncitor calificat  M/G V 
139,5 Muncitor calificat  M/G V 

IV. Centru de Plasament nr. 4  Baraolt 
140.5 Inspector de specialitate/ medic specialist Şef centru S IA 
141,5 Asistent medical principal  PL  
142,5 Asistent medical principal  PL  
143,5 Asistent medical principal  PL/M  
144,5 Asistent medical principal  PL/M  
145,5-160,5 Educator de specialitate  M/G  
161,5 Spălătoreasă  M/G  
162,5 Muncitor calificat  M/G III 

V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 
163,5 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 
164,5 Referent   M IA 
165,5 Administrator  M I 
166,5 Magazioner  M I 
167,5- 182,5 Educator de specialitate  M/G  
183,5 Asistent medical principal  PL/M  
184,5 Psiholog  S  
185,5 Psihopedagog  S/SSD  
186,5 Îngrijitor curăţenie  M/G I 
187,5 Muncitor calificat  M/G IV 
188,5 Muncitor calificat  M/G IV 
189,5 Muncitor calificat  M/G II 
190,5 Muncitor calificat  M/G II 
191,5 Muncitor calificat  M/G II 
192,5 Muncitor calificat - bucătăreasă  M/G III 
193,5 Muncitor calificat - bucătăreasă  M/G III 
194,5 Muncitor necalificat - bucătăreasă  M/G  
195,5 Muncitor necalificat - îngrijitor  M/G  
196,5 Muncitor necalificat   M/G V 
197,5 Spălătoreasă  M/G  

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului 
198,5 Inspector de specialitate Şef centru S III 
199,5 Asistent medical principal  PL/M  
200,5 Asistent medical  PL/M  
201,5-206,5 Educator de specialitate  M/G  
207,5 Muncitor calificat – bucătăreasă  M III 
208.5 Îngrijitor  M/G I 

VII. Complex de servicii  pentru copii cu Handicap Chilieni 
 Inspector de specialitate/ psiholog Şef centru S II 
 Asistent medical  PL  
 Asistent medical  PL  
 Medic  S  
 Psihopedagog  S  
 Kinetoterapeut  S  
 Asistent social  S/M  
 Educator de specialitate  M  
 Educator de specialitate  M/G  
 Îngrijitor  M/G I 

VIII. Complex de servicii comunitare  Sfintu Gheorghe 
209,5 Insp spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf.Gheorghe 
210,5-212,5 Educator de specialitate  M/G  

VIII. b. Centru Maternal  Sf.Gheorghe 
213,5-216,5 Educator de specialitate  M/G  
217,5-218,5 Asistent medical principal  PL  
219,5 Muncitor calif (buc)  M/G I 

VIII. c. Casa de tip familial Sf.Gheorghe nr.1 
220,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
221,5-224,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. d. Casa de tip familial Sf.Gheorghe nr.2 
225,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
226,5-229,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. e. Casa de tip familial Ilieni 
230,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
231,5-234,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. f. Casa de tip familial Malteza Sf. Gheorghe 
235,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
236,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IX. Asistenţi maternali profesionişti 
237,5-397,5 Asistent maternal profesionist  M/G  
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Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

X. Complex de servicii comunitare Tg. Secuiesc 
X. a. Centru de coordonare Tg. Secuiesc 

398,5 Insp.de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 
399,5 Asistent social  S  
400,5 Asistent social  S  
401,5 Artterapeut  S  
402,5 Administrator  M I 
403,5 Consilier juridic  S  
404 Referent  M IA 
405 Psiholog  S  
406 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 
407 Muncitor calif (cond. auto)  M/G I 
408 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 
409 Muncitor calif (îngrijitor)  M/G III 

X. b. Casa de tip familial Cernat 1-2 
410-411 Insp. de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
412-419 Educator de  specialitate  PL/M  

X. c. Casa de tip familial Mereni 
420 Insp. de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
421-424 Educator de  specialitate  PL/M  

X. d. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg.Secuiesc 
425-427 Educator de  specialitate  PL/M/G  

X. e. Casa de tip familial Tinoasa 
428 Insp. de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
429-433 Educator de  specialitate  PL/M/G  

X. f. Casa de tip familial Lunga 
434 Insp. de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
435-441 Educator de  specialitate  PL/M  

X. g. Casa de tip familial Tg. Secuiesc 
442 Insp de specialit/ Referent Şef casă S IA 
443-446 Educator de  specialitate  PL/M  

X. h. Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc 
447 Inspector de specialitate Şef centru S/M IA/II 
448 Asistent social  S  
449 Psiholog  S  
450 Psihopedagog  S  
451 Logoped  S  
452 Kinetoterapeut  S  
453 Medic  S  
454-462 Educator de specialitate  M  

X. i. Centru de zi pentru copilul neglijat Tg. Secuiesc 
463 Educator de specialitate  M/G  
464 Educator de specialitate  M/G  
465 Educator de specialitate  M/G  

X. j. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc 
466 Insp. de specialit/ Educator Şef casă S/M I/IA/Def. 
467-472 Educator de specialitate  M/G  

X. k. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  
473 Educator   M II 
474-477 Educator de specialitate  M/G  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale 
478. Psiholog principal Şef centru S  
479. Asistent social  S  
480.-484. Educator de specialitate  M  
484,5 Psiholog principal  S  
485. Medic  S  
486. Administrator  M I 
487. Muncitor calif (bucătar)  M III 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
488. Asistent social/inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 
489 Asistent social  S  
490. Educator de specialitate  M  
491. Educator de specialitate  M  
492. Educator de specialitate  M  
493. Psiholog  S  
TOTAL 493 

 
HOTĂRÂREA Nr. 45/2006 

 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare  şi 
funcţionare a unor servicii din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna întocmit în 
acest sens, rapoartele comisiilor de specialitate, Legea nr. 272/ 
2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; O.G. 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, H. G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, 
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Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.76/2002 privind 
înfiinţarea unor servicii sociale de protecţie a copilului din 
cadrul Direcţiei Judeţene pentru protecţia Drepturilor Copilului 
Covasna cuprinse în proiectele selecţionate şi aprobate pentru 
finanţare în cadrul Programului PHARE-RO 9905.02 „COPIII 
MAI ÎNTÂI” Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 44/ 
2006 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, în conformitate cu prevederile: H.G. nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; H.G. 
nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 
de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale; în baza art. 104, alin. (1), lit. „b” şi în temeiul 
art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul 
autist/deficienţe senzoriale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei 
nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Centrului de sprijin pentru tinerii peste 18 ani din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea nr. 99/2002 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu 
elemente de autism/deficienţe senzoriale din cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Covasna şi 
Hotărârea nr. 100/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă şi sprijin 
pentru tinerii peste 18 ani care îşi continuă studiile, din cadrul 
Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
Covasna ale Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar general 

 
Anexa 1 la Hotărârea 45/2006 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE REABILITARE 
PENTRU COPII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL 

AUTIST/DEFICIENŢE SENZORIALE 
 

CAPITOLUL I. 
DEFINIŢIE 

 

1. Centrul de Reabilitare este un serviciu al cărui rol 
principal este de a oferi un program complex de reabilitare pe 
timpul zilei pentru copii diagnosticaţi cu deficienţe din spectrul 
autist, deficienţe de comunicare sau deficienţe senzoriale. 

2. Prin acest program complex de recuperare se urmăreşte 

realizarea următoarelor scopuri terapeutice:  
(a) dezvoltarea abilităţilor sociale; 
(b) dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
(c) compensarea  aptitudinilor deficitare;  
(d) utilizarea practică a aptitudinilor învăţate;  
(e) asigurarea condiţiilor unei vieţi autonome;   
(f) integrarea senzorială. 

3. Centrul de Reabilitare pentru copii diagnosticaţi cu 
deficienţe din spectrul autist, deficienţe de comunicare sau 
deficienţe senzoriale funcţionează conform unui plan anual de 
acţiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime 
obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităţii. 
 

CAPITOLUL II. 
BENEFICIARI 

 

4. Programul se adresează unor copii diagnosticaţi cu 
deficienţe din spectrul autist, deficienţe de comunicare sau 
deficienţe senzoriale, care provin din sistemul de protecţie al 
D.G.A.S.P.C. Covasna. Selecţia lor se realizează pe baza unor 
evaluări psihologice şi medicale. Este vorba în mare măsură de 
elemente de autism şi deficienţe senzoriale (deficienţe ale 
aptitudinilor sociale, de comunicare şi cognitive, la care se pot 
asocia deficienţe mintale, tulburări de limbaj, tulburări senzoriale 
sau de motricitate, tulburări de comportament) dezvoltate ca 
urmare a instituţionalizării acestor copii. 

5. Fiind vorba despre un program de recuperare timpurie, 
copiii care beneficiază de acest program sunt copii cu vârsta 
mai mică de 5 ani. 

6. În acelaşi timp se are în vedere includerea în program şi 
a unor copii diagnosticaţi cu deficienţe din spectrul autist, 
deficienţe de comunicare sau deficienţe senzoriale, care provin 
din familii naturale, având în vedere inexistenţa serviciilor 
pentru acest fel de tulburări în judeţul Covasna.  

7. Un alt grup-ţintă îl constituie familiile din comunitate 
care au copii cu nevoi speciale şi care beneficiază de programe 
de educaţie şi suport. 

8. Profesioniştii care lucrează cu copiii cu nevoi speciale 
(coordonatori de programe, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, 
educatori de specialitate, etc.) reprezintă şi ei un grup-ţintă, 
aceştia beneficiază de programe de specializare si perfecţionare în 
domeniu, de consultanţă şi asistenţă tehnică. 

 
CAPITOLUL III. 
ATRIBUŢII 

 

9. Centrul de Reabilitare asigură gratuit pentru beneficiarii săi:  
- primire şi găzduire; 
- asistenţă de specialitate; 
- îngrijire igienico-sanitară; 
- dezvoltarea şi sprijinirea programelor de terapie şi 

recuperare intensivă a copiilor de vârstă precoce, diagnosticaţi 
cu tulburări din spectrul autist, tulburări de comunicare sau 
deficienţe senzoriale 

- program complex de reabilitare (program zilnic de 
stimulare senzorială tactilă, vestibulară şi proprioceptivă, 
activităţi în cerc, muzică şi mişcare, masaj, zona de linişte, 
activităţi în aer liber); 

- consiliere: părinţii şi alţi membrii ai familiei lărgite 
sau reprezentantul legal şi/sau persoana care are în îngrijire 
copilul beneficiază de consiliere si sprijin din partea 
personalului de specialitate al Centrului de Reabilitare, care îi 
ajută să rezolve problemele cu care se confruntă în ceea ce 
priveşte dezvoltarea psihologică a copilului cu dizabilităţi şi 
diversele aspecte juridice, medicale, sociale; 

- sprijinirea familiilor din comunitate care au copii cu 
tulburări din spectrul autist şi tulburări de comunicare, pentru 
a preveni instituţionalizarea acestora; 

- iniţierea şi organizarea unor acţiuni de informare a 
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comunităţii (expoziţii anuale din lucrările copiilor, materiale, 
interviuri apărute în mass-media, pliante) în ceea ce priveşte 
serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea şi modul de 
funcţionare, precum şi despre importanţa existenţei acestor 
servicii pentru sprijinul, reabilitarea şi integrarea/includerea 
socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist, deficienţe de 
comunicare sau deficienţe senzoriale din comunitate. 
 

CAPITOLUL IV. 
PRINCIPII 

 

10. Centrul de Reabilitare funcţionează potrivit următoarelor 
principii: 

� drepturile fiecărui copil trebuie recunoscute, respectate, 
promovate; 

� protecţie şi securitate pentru fiecare copil găzduit; 
� protecţia asigurată de Centrul de Reabilitare are un 

caracter temporar; 
� gratuitatea serviciilor oferite atât copiilor, cât şi 

părinţilor/familiilor substitutive; 
� activităţile desfăşurate în Centrul de Reabilitare au 

un caracter deschis către societate: prin modul de organizare şi 
funcţionare, prin relaţiile pe care le promovează, Centrul de 
Reabilitare devine un serviciu integrat în comunitate; 

� personalul Centrului de Reabilitare face parte din 
echipa de personal a D.G.A.S.P.C. Covasna şi este integrat în 
sistemul resurselor umane antrenate în aplicarea strategiei 
judeţene de protecţie a copilului; 

 

CAPITOLUL V. 
ORGANIZARE 

 

11. Centrul de Reabilitare poate primi zilnic 9 de copii în 
regim de centru de zi, şi 15 copii pentru programe individuale 
de recuperare. 

12. Participarea lor în program se desfăşoară în regim de 
centru de zi sau după un program redus de recuperare (2-3 ore/zi 
sau 2-3 ori pe săptămână), în funcţie de indicaţiile psihologului sau 
a specialiştilor Centrului de Reabilitare. Programul zilnic al 
copiilor în centru se desfăşoară ţinând cont de vârsta acestora, 
nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe 
care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie 
pentru dezvoltarea lor optimă. 

13. Copiii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, 
deficienţe de comunicare sau deficienţe senzoriale beneficiază 
de programele de recuperare în regim de centru de zi pe o 
perioadă de trei sau patru ani. Copiii, care au participat trei sau 
patru ani în program, pe baza indicaţiilor psihologului centrului 
vor putea beneficia în continuare de un program redus de 
recuperare individuală. 

14. Activităţile în Centrul de Reabilitare încep la ora 8.00 
şi se încheie la ora 16. 

15. Activităţi de recuperare în cadrul centrului sunt: 
dezvoltarea comunicării, activităţi cognitive, masaj, activităţi 
senzorio-motorii de stimulare proprioceptivă, vestibulară şi tactilă, 
activităţi prin muzică şi mişcare, activităţi în aer liber, activităţi 
buco-motorii. Fiecare copil participă o data pe săptămâna la 
activităţi de balneoterapie. 

16. Fiecare educator de specialitate se ocupă de un grup 
restrâns de copii (4 sau 5). 

17. Activităţile de recuperare se concep pe baza evaluării 
psihologice, şi sunt întocmite de specialiştii Centrului de Reabilitare. 
Pentru fiecare copil se stabilesc obiective de dezvoltare pe termen 
lung, la care sunt luate în considerare şi aşteptările părinţilor; pe 
baza acestor obiective se concepe programul de dezvoltare 
individuală pe o perioadă de un an. Urmând obiectivele stabilite pe 
termen lung, se concep programe individuale bilunare de recuperare. 
Pe baza programelor bilunare se stabilesc obiectivele pe termen 
scurt pentru activităţile zilnice. 

18. Spaţiul unde este amplasat centrul, este alcătuit din:  
� 4 camere (pentru activităţile zilnice). În cele patru 

camere se desfăşoară diferite tipuri de activităţi. În prima 
cameră se desfăşoară activităţile de grup (activităţi cognitive). 
De asemenea, în această cameră este servită copiilor micul 
dejun şi prânzul. În camera a doua se desfăşoară activităţile 
senzorio-motorii. A treia cameră reprezintă zona de linişte 
(unde pot fi desfăşurate şi activităţi senzorio-motorii), iar în a 
patra cameră au loc activităţile legate de muzică şi mişcare;   

� 2 grupe sanitare; 
� 1 bucătărie; 
� 1 magazie. 

19. Accesul în centru se face cu dispoziţia directorului 
executiv al D.G.A.S.P.C. Covasna şi a planului de servicii 
elaborate de Serviciul de evaluare complexă din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Covasna-pentru serviciile în regim de centru de 
zi; iar pentru programele de recuperare serviciile pot fi 
accesate pe baza planului de servicii întocmite de Serviciul de 
evaluare complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

 

CAPITOLUL VI. 
CONDUCEREA CENTRULUI DE REABILITARE 

 

20.  Centrul de Reabilitare este condus de un şef centru. 
Acesta este numit în funcţie de către directorul general al 
D.G.A.S.P.C. Covasna, în urma unui concurs organizat pe 
baza legislaţiei şi  a normelor în vigoare. 

21.  Candidaţii pentru ocuparea postului de şef de centru 
trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă al învăţământului 
universitar de lungă durată sau absolvenţi ai învăţământului 
postuniversitar, în domeniul ştiinţelor socio-umane. 

22.  Coordonatorul centrului trebuie să fie apt din punct 
de vedere moral şi profesional pentru a asigura securitatea şi 
educarea copiilor, precum şi o bună funcţionare a unităţii. 

23.  În activitatea sa coordonatorul centrului se bazează pe 
dispoziţiile directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Covasna, 
hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului şi normele 
legale în vigoare elaborate de către autorităţile abilitate. 

24.  Coordonatorul centrului are următoarele atribuţii: 
� asigură şi aplică legislaţia în vigoare privind 

activitatea unităţii; 
� elaborează regulamentul de ordine interioară a 

unităţii; 
� organizează activitatea personalului, întocmeşte 

fişele de post; 
� supervizează personalul centrului; 
� urmăreşte întocmirea evidenţei contabile primare; 
� ţine permanent legătura cu conducerea D.G.A.S.P.C., 

cu celelalte servicii, cu instituţiile şi serviciile partenere pentru 
ca Centrul de Reabilitare să-şi îndeplinească atribuţiile şi 
funcţionarea cotidiană să fie asigurată. 

 

CAPITOLUL VII. 
PERSONAL 

 

25.  Personalul Centrului de Reabilitare este selectat cu 
atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de 
recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în 
vigoare şi răspunde nevoilor centrului. 

26.  Personalul Centrului are pregătirea şi abilităţile 
profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii şi în 
echipă. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul 
protecţiei copilului/protecţiei copilului cu dizabilităţi, fiecare 
profesionist beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată 
din bugetul angajatorului. 

27.  Pregătirea personalului de educare şi îngrijire din 
centru trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 

� cunoaşterea dezvoltării copilului sub toate aspectele 
sale; 
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� stăpânirea tehnicilor de observare a copilului în mediul 
său de viaţă, în relaţiile şi acţiunile sale cotidiene; 

� stăpânirea metodelor educative care favorizează dezvoltarea 
autonomiei personale şi capacităţile copilului de integrare în viaţa 
socială; 

� cunoaşterea metodelor de intervenţie integrativ-
senzoriale pe care se bazează întregul program de recuperare; 

� abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare 
şi comunicare; 

� adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea funcţiilor 
sale pe lângă copilul aflat în centru; 

� cunoaşterea drepturilor copilului, a nevoilor copilului 
aflat în dificultate. 

28.  În vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi 
deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor cu tulburări 
din spectrul autist, deficienţe de comunicare şi deficienţe 
senzoriale şi familiilor acestora, fiecare angajat al Centrului de 
Reabilitare, inclusiv coodonatorul acestuia, beneficiază de cel 
puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei 
copilului/protecţiei copilului cu dizabilităţi sau domenii conexe/ 
interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului. Specialiştii 
Centrului sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de 
formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv 
seminarii şi conferinţe. Educaţia permanentă a personalului de 
specialitate, precum şi formarea profesională continuă pentru 
toţi angajaţii Centrului de Reabilitare, vor fi promovate, sprijinite şi 
înregistrate de către coodonatorul Centrului. 

29.  Categorii de personal: 
� coordonator program-1 post 
� psiholog-1/2 post 
� asistent social-1 post 
� medic-1/2 post 
� administrator-1 post 
� educatori de specialitate-5 posturi 
� bucătăreasă-1 post 

30.  Pentru fiecare angajat se întocmeşte o fişă a postului, 
care să cuprindă: 

� atribuţiile concrete faţă de copiii îngrijiţi în Centrul 
de Reabilitare; 

� atribuţiile faţă de ceilalţi membrii ai centrului; 
� relaţiile pe orizontală şi pe verticală; 
� obligaţiile şi drepturile de formare şi informare. 

31.  Evaluarea personalului se face anual, conform dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

32.  Centrul de Reabilitare dispune de un sistem eficient de 
supervizare al resurselor umane, care permite funcţionarea sa la 
randament optim. Coordonatorul Centrului are obligaţia de asigura 
supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate. 
Coordonatorul organizează întâlniri periodice de supervizare cu 
personalul de specialitate individual şi în echipă, şi la cererea 
acestora. Toate întâlnirile sunt înregistrate. 

33.  Neexecutarea obligaţiilor de serviciu sau executarea 
lor în mod greşit atrage răspunderea disciplinară, materială, 
civilă sau penală, după caz. 

 
CAPITOLUL VIII. 

FUNCŢII 
 

34. Principalele funcţii ale Centrului de Reabilitare sunt:  
� funcţia de protecţie, educaţie şi îngrijire (centrul 

asigură îngrijirea şi securitatea copiilor; asigură un program 
individualizat şi complex de recuperare adecvat vârstei copiilor; 
asigură hrană pentru copii; primul ajutor în caz de accident sau 
boală; etc.); 

� funcţia de consiliere-orientare-educare (părinţii, 
familiile substitutive la care sunt plasaţi copii cu tulburări din 
spectrul autist, deficienţe de comunicare sau deficienţe senzoriale, 

sunt învăţaţi/consiliaţi să acorde o îngrijire adecvată copilului.); 
� funcţia de monitorizare-evaluare (se asigură evaluarea 

lunară, anuală şi cea periodică a evoluţiei fiecărui copil, care 
stă la baza elaborării programelor de intervenţie săptămânale şi 
lunare ale copiilor). 

 
Anexa 2 la Hotărârea 45/2006 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A CENTRULUI DE SPRIJIN PENTRU  

TINERII PESTE 18 ANI 
2006 

 

CAPITOLUL I. 
DEFINIŢIE 

 

1.  Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani este o 
formă de protecţie alternativă, înfiinţată de D.G.A.S.P.C. 
Covasna, având drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a 
personalităţii tinerilor aflaţi în dificultate, în speţă cei care 
provin din centrele de plasament, au împlinit vârsta de 18 ani, 
îşi continuă studiile, sau după caz, beneficiază de un stagiu de 
socializare după terminarea studiilor. 
 

CAPITOLUL II. 
PRINCIPII 

 

2.  Principii: 
• Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului 

superior al tânărului; 
• Promovarea modelului familial de îngrijire a tânărului, 

integrarea în comunitatea respectivă; 
• Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate 

a tânărului; 
• Respectarea şi promovarea drepturilor fiecărui tânăr; 
• Asigurarea plasamentului potrivit principiului 

menţinerii fraţilor împreună; 
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării 

şi exploatării tânărului; 
• Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor primite 

referitor la fiecare tânăr; 
• Caracterul temporar al protecţiei asigurate de Centrul 

de sprijin pentru tineri peste 18 ani: proiectul individual de 
protecţie a fiecărui tânăr prevede soluţii pentru (re)integrarea 
sa familială în termen cât mai scurt, sau, după caz, începerea 
unei vieţi autonome; 

• Deschiderea şi transparenţa: activităţile desfăşurate 
în Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani au caracter 
deschis către societate; prin modul de organizare şi funcţionare, 
prin relaţiile pe care le promovează, centrul  devine un serviciu 
integrat în comunitate; 

• Personalul Centrului de sprijin pentru tineri peste 18 
ani face parte din echipa de personal a D.G.A.S.P.C. Covasna 
şi este integrat în sistemul resurselor umane antrenate în 
aplicarea strategiei judeţene de protecţie a tânărului. 
 

CAPITOLUL III. 
ATRIBUŢII 

 

3.  Pe perioada rezidenţei, centrul de sprijin asigură tinerilor 
protecţie şi asistenţă în realizarea deplină şi în exercitarea 
efectivă a drepturilor lor. 
Acestea se referă la: 

• dreptul la identitate şi la o istorie proprie; 
• dreptul la menţinerea contactului permanent şi 

nemijlocit cu părinţii; 
• dreptul la exprimarea liberă a opiniei; 
• dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie; 
• dreptul la viaţa intimă şi privată; 
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• dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de abuz 
sau neglijenţă; 

• dreptul la reevaluarea periodică a măsurii de protecţie 
stabilite; 

• dreptul la educaţie şi instrucţie; 
• dreptul la sănătate; 
• dreptul la securitate socială; 
• dreptul la readaptare fizică şi psihologică şi reintegrare 

socială; 
4.  Centrul de sprijin este integrat în structura D.G.A.S. 

P.C. COVASNA. 
5.  Centrul de sprijin funcţionează separat de unităţile 

medico-sanitare şi de unităţile de învăţământ, dezvoltând relaţii 
de colaborare cu acestea. 

6.  Asistenţa medicală a tinerilor este asigurată de către 
medicul de familie şi unităţile medico-sanitare. 

7.  Şcolarizarea şi formarea profesională a tinerilor au loc 
în unităţi de învăţământ obişnuite sau în unităţi de învăţământ 
speciale, aflate în exteriorul centrului . 
 

CAPITOLUL IV. 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CENTRUL DE 
SPRIJIN PENTRU TINERII PESTE 18 ANI 

 

8.  Centrele de sprijin pentru tineri peste 18 ani asigură 
fiecărui tânăr rezident: 

• primire şi găzduire; 
• îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât 

mai asemănător celui din familie; 
• posibilitatea de autoadministrare, personalul având 

rolul de a-i ajuta, îndruma, încuraja; 
• un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii 

complexe a tânărului; 
• stimularea capacităţii de comunicare a tinerilor, prin 

crearea unui climat de încredere, de respect reciproc; 
• implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, de 

consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în 
funcţie de vârsta şi de gradul de maturizare psiho-socială; 

• dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup 
social, familie, sentimentul de înţelegere şi acceptare a situaţiei 
sale, a propriei istorii; 

• dezvoltarea relaţiilor tânărului cu comunitatea prin 
organizarea de vizite pentru cunoaşterea localităţii, desfăşurarea 
şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, 
artistice, religioase, etc., stimularea activităţilor în comun ale 
tinerilor din centru cu ceilalţi tineri din comunitate; 

• acces la educaţie, informare, cultură: 
- şcolarizare gratuită şi obligatorie; 
- integrarea tinerilor rezidenţi în unităţi şcolare 

frecventate de tinerii din comunitate; 
• intermedierea de locuri de muncă, monitorizarea şi 

consilierea tinerilor debutanţi; 
• activităţi de grup şi programe individualizate pentru 

fiecare tânăr; 
• observarea şi evaluarea sistematică a evoluţiei tânărului; 
• programe individualizate privind integrarea socială şi 

profesională la ieşirea din centru. 
9.  Centrele de sprijin pentru tineri peste 18 ani, împreună 

cu celelalte componente ale D.G.A.S.P.C. Covasna, asigură 
gruparea fraţilor şi a surorilor în acelaşi apartament, în funcţie 
de preferinţele exprimate de către aceştia. 
 

CAPITOLUL V. 
EVIDENŢA TINERILOR ÎN CENTRUL DE SPRIJIN  

PENTRU TINERI PESTE 18 ANI 
 

10.  Accesul tinerilor în Centrul de sprijin pentru tineri 

peste 18 ani se face conform legii, pe baza:  
- hotărârii de plasament emisă de către Comisia pentru 

Protecţia Copilului; 
- dispoziţiei directorului executiv al D.G.A.S.P.C. 

COVASNA, în caz de urgenţă; 
- sentinţa civilă adoptată de către instanţa judecătorească 

competentă. 
11.  Dosarul tânărului plasat sau încredinţat într-un centru 

cuprinde: 
• cererea tânărului de a fi admis în centru; 
• hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului; 
• certificatul de naştere în copie; 
• fişa medicală a tânărului şi analizele medicale 

stabilite de normele sanitare în vigoare; 
• raportul referitor la ancheta psihosocială a tânărului 

şi a familiei sale; 
• foaie matricolă privind situaţia şcolară la zi a 

tânărului, în copie; 
• orice alte informaţii utile înţelegerii personalităţii 

tânărului (examenul psihologic); 
• după caz, adeverinţe de la locurile de muncă. 

12.  Intrarea tânărului în Centrul de sprijin pentru tineri 
peste 18 ani se pregăteşte de către asistentul social al Centrului, 
care instrumentează cazul, cu cooperarea, participarea şi implicarea 
părinţilor sau rudelor acestuia precum şi, după caz a 
reprezentanţilor altor servicii implicate în protecţia tânărului. 

13.  La intrarea tânărului în unitate, acesta, precum şi 
reprezentanţii săi legali, vor primi toate informaţiile necesare 
referitoare la Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani 
(adresa, telefonul, grupul de tineri din care va face parte, şi 
Regulamentul de ordine interioară a centrului). 

14.  În interiorul Centrului de sprijin pentru tineri peste 18 
ani, tânărul beneficiază de sprijin direct şi permanent din 
partea personalului (asistent social, psiholog, educatori de 
specialitate, coordonator proiect). 

15.  Ieşirea tinerilor din Centrele de sprijin pentru tineri 
peste 18 ani, prin încetarea perioadei de rezidenţă, se pregăteşte 
de către educatorul de specialitate, în acord cu asistentul social 
şi se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru protecţia 
copilului. 

16.  Tânărul părăseşte centrul de sprijin în următoarele 
cazuri: 

a.) la împlinirea vârstei de 26 de ani, în cazul în care 
tânărul îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi; 

b.) la împlinirea vârstei de 20 de ani, în cazul în care 
copilului nu îşi continuă studiile, dar are nevoie de protecţie în 
scopul facilitării integrării sale sociale, în condiţiile legii;  

c.) tânărul major declară pe propria răspundere că 
părăseşte centrul de sprijin; 

d.) la reevaluarea cazului se stabileşte că nu mai 
este necesară măsura de protecţie şi se ia o hotărâre/dispoziţie 
în acest sens; 

e.) se demonstrează că tânărul este implicat într-o 
infracţiune; 

f.) proiectul personalizat de dezvoltare şi-a atins scopul; 
g.) tânărul nu respectă dispoziţiile Regulamentului 

de ordine interioară.  
17.  Comisia pentru protecţia copilului poate decide 

suspendarea măsurii de protecţie de plasare a tânărului în 
centrul de sprijin în următoarele cazuri: 

a. condiţiile care au determinat plasarea tânărului s-
au schimbat (ex. s-a îmbunătăţit situaţia familiei de origine); 

b. proiectul personalizat de dezvoltare şi-a atins scopul; 
c. tânărul se abate de la Regulamentul de ordine interioară;  
d. se demonstrează ca tânărul este implicat într-o 

infracţiune. 
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CAPITOLUL VI. 
ORGANIZAREA CENTRULUI DE SPRIJIN PENTRU  

TINERI PESTE 18 ANI 
 

18.  Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani se compune 
dintr-un centru de coordonare şi 3 apartamente cu maximum 6 
locuri/apartament. Acestea dispun de autonomie în ceea ce priveşte 
spaţiile interioare, echipamentele, bucătăria, spaţiile menajere şi 
de depozitare etc. Activităţile sunt coordonate de personalul 
proiectului. Autonomia apartamentelor va asigura individualizarea 
şi personalizarea serviciilor oferite de către acestea. 

19.  Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani poate primi 
tineri între vârstele: 18-26 ani, care îşi continuă studiile sau se 
află într-un stagiu de (re)socializare, grupaţi din punct de vedere 
al vârstei, sexului, respectiv după gradul de rudenie. 

20.  Tinerii din Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani 
sunt găzduiţi în camere individuale sau colective cu un număr 
cât mai redus de paturi (până la 2 paturi) în funcţie de vârstă, 
sex şi gradul de rudenie. 

21.  Organizarea interioară a spaţiilor pentru tineri trebuie 
să respecte intimitatea, autonomia şi comunicarea. În aranjarea 
şi echiparea cu mobilier a camerelor destinate tinerilor trebuie 
să primeze siguranţa, confortul şi ambianţa apropiată celei din 
familie. 

22.  În cadrul centrului de coordonare se amenajează încăperi 
adecvate activităţilor recreative şi cultural-sportive organizate 
cu tinerii. 

CAPITOLUL VII. 
DREPTURILE MATERIALE ASIGURATE 

 

23.  Tinerii plasaţi în Centrul de sprijin beneficiază pe 
perioada rezidenţei de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Evidenţa acestora se face de către coordonator şi educatorii de 
specialitate.  
Drepturile materiale constă din: 

a) Cazare, hrană, echipament, articole necesare igienei 
corporale, în cuantumele alocate de normele în vigoare; 

b) Materiale şi echipamente educative, sportive, culturale 
şi rechizite; 

c) Bani de buzunar pentru cheltuielile personale; 
d) Abonamente pe mijloace de transport în interiorul şi 

exteriorul localităţii în funcţie de nevoi; 
e) Accesul la tabere, excursii şi alte evenimente legate de 

timpul liber; 
f) Cadouri ocazionale şi masă festivă de ziua de naştere; 
g) Asistenţă medicală şi medicamente pentru bolile 

curente ce nu necesită spitalizare, prin trecerea în evidenţa unui 
medic de familie; 

h) Abonamente la ziare şi reviste. 
Tinerii beneficiază de o ţinută adecvată vârstei, atât în 

interior cât şi în exterior, care trebuie să elimine sub orice formă 
uniformizarea, respectând individualitatea şi nevoile specifice 
ale fiecărui tânăr. 

24.  În cazul în care tinerii au un loc de muncă, beneficiază 
numai de cazare, hrană, materiale igienico-sanitare, şi trebuie să 
facă dovada că economisesc prin orice mijloc legal (cont 
bancar, depozit la termen etc. la oricare instituţie bancară din 
judeţ, în nume propriu) cel puţin 50% din venitul net realizat. 
Aceste economii îi vor servi beneficiarului ca rezervă financiară 
pentru perioada de după externarea din Centru. 
 

CAPITOLUL VIII. 
CONDUCEREA CENTRULUI DE SPRIJIN PENTRU  

TINERI PESTE 18 ANI 
 

25.  Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani este condus 
de un coordonator de centru. Acesta este numit în funcţie de 
către directorul serviciului public specializat, în urma unui 
concurs organizat pe baza legislaţiei şi a normelor în vigoare.  

26.  Coordonatorul trebuie să fie apt din punct de vedere 

moral şi profesional de a asigura securitatea şi educarea 
tinerilor precum şi o bună funcţionare a centrului. 

27.  În activitatea sa, coordonatorul centrului de sprijin 
pentru tineri peste 18 ani se bazează pe dispoziţiile directorului 
executiv al D.G.A.S.P.C. Covasna, hotărârile Comisiei pentru 
protecţia copilului şi normele legale în vigoare elaborate de 
către autorităţile abilitate. 

28.  Coordonatorul Centrului de sprijin pentru tineri peste 
18 ani îşi desfăşoară activităţile şi mandatul în baza fişei de 
post care este elaborată de către directorul adjunct al serviciul 
public specializat. 

29.  Coordonatorul centrului de sprijin pentru tineri peste 
18 ani are următoarele atribuţii: 

• respectă şi aplică legislaţia în vigoare privind 
activitatea centrului; 

• elaborează regulamentul de ordine interioare a 
centrului şi supune aprobării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia 
Drepturilor Tânărului; 

• organizează activitatea personalului, întocmeşte 
fişele de post; 

• urmăreşte întocmirea evidenţei contabile primare; 
• organizează activităţile personalului asigurând 

respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
regulamentului de ordine interioare; 

• analizează, realizează rapoarte şi face propuneri 
pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite rezidenţilor; 

• reprezintă unitatea în raport cu celelalte componente 
ale serviciului public specializat şi cu alte servicii implicate în 
protecţia tânărului; 

• duce la îndeplinire sarcinile trasate de către directorul 
executiv şi directorii executivi adjuncţi ai D.G.A.S.P.C. Covasna; 

• întocmeşte proiecte pentru atragerea unor fonduri 
suplimentare în vederea modernizării/îmbunătăţirii serviciilor 
de la centru; 

• răspunde de bunul mers al activităţilor organizate 
şi a celor impuse de legislaţia în vigoare. 

30.  Coordonatorul Centrului de sprijin pentru tineri peste 
18 ani are obligaţia de a asigura tuturor rezidenţilor accesul la 
serviciile de sănătate, de învăţământ, modalităţi de petrecere a 
timpului liber şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea 
personalităţii tinerilor. 

31.  Coordonatorul Centrului de sprijin pentru tineri peste 
18 ani este răspunzător de calitatea serviciilor oferite tinerilor.  
 

CAPITOLUL IX. 
PERSONALUL CENTRULUI DE SPRIJIN 

 

32.  Structura şi pregătirea personalului din Centrul de 
sprijin pentru tineri peste 18 ani trebuie să răspundă misiunilor 
şi funcţiilor centrului. Personalul este format din următoarele 
categorii: 

• personal de conducere: coordonator Centru de 
sprijin pentru tineri peste 18 ani; 

• personal de specialitate: asistent social şi psiholog; 
• personal de educare şi îngrijire (educatori de 

specialitate); 
33.  Pregătirea personalului de educare şi îngrijire din 

Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani trebuie să răspundă 
următoarelor cerinţe: 

• cunoaşterea dezvoltării tânărului sub toate 
aspectele sale; 

• stăpânirea tehnicilor de observare a tânărului în 
mediul său de viaţă, în relaţiile şi acţiunile sale cotidiene; 

• stăpânirea metodelor educative care favorizează 
dezvoltarea autonomiei personale şi capacităţile tânărului de 
integrare în viaţa socială; 

• abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare 
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şi comunicare; 
• adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea funcţiilor 

sale pe lângă tânărul aflat în centrul de sprijin; 
• cunoaşterea drepturilor tânărului, a nevoilor tânărului 

aflat în dificultate. 
 

CAPITOLUL X. 
RELAŢIILE CENTRULUI DE SPRIJIN PENTRU 

TINERII PESTE 18 ANI CU CELELALTE SERVICII DE 
PROTECŢIE A TÎNĂRULUI 

 

34.  Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani, împreună 
cu celelalte componente ale D.G.A.S.P.C., oferă servicii de 
suport, consiliere, ajutor, părinţilor care temporar au dificultăţi 
socio-familiale, de sănătate fizică sau psihică, asociate cu dificultăţi 
economice şi care nu pot să-şi exercite temporar responsabilităţile 
privind îngrijirea, creşterea şi educarea tânărului. 

35.  Pregătirea reintegrării familiale a tânărului care a 
beneficiat de rezidenţă în Centrul de sprijin pentru tineri peste 
18 ani trebuie să consiste în: 

• activităţi de menţinere şi dezvoltare a relaţiilor cu familia; 
• activităţi de pregătire a integrării în familia substitutivă; 
• planificarea ieşirii din centru; 
• colaborarea cu reprezentanţii autorităţilor locale; 
• reducerea la maxim a riscurilor de excludere socială 

şi marginalizare în colectivitatea sau grupul social de provenienţă. 
36.  Deciziile privitoare la Centrul de sprijin pentru tineri 

peste 18 ani, la relaţiile acestuia cu diferitele componente ale 
serviciului public de specialitate sau ale organismului privat 
autorizat, precum şi cu alţi parteneri se iau şi se stabilesc în 
conformitate cu nevoile rezidenţilor, pe principiul interesului 
superior al tânărului.  

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 46/2006 
 

cu privire la modificarea componenţei Comisiei de evaluare 
a persoanelor cu handicap pentru adulţi 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliul Judeţean Covasna cu privire la 
modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi, având în vedere: Raportul de specialitate al 
Secretarului General al Consiliului Judeţean Covasna, rapoartele 
comisiilor de specialitate, luând în considerare: Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/2005 privind înfiinţarea 
Comisiei de evaluarea persoanelor cu handicap pentru adulţi, 
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 94 alin. (2) 
lit. „a” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresa Asociaţiei Pro Nobis nr. 19/2006, înregistrată la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
sub nr. 3925/14.03.2006, în baza art. 104 alin. (2) şi în temeiul 
art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi, prevăzută în art. 1 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 137/2005 privind înfiinţarea Comisiei de 
evaluarea persoanelor cu handicap pentru adulţi, se modifică în 
sensul că d-na Domokos Vitályos Ágnes se înlocuieşte cu dl. 
Papp Adolf. 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/ 
2005 privind înfiinţarea Comisiei de evaluarea persoanelor cu 
handicap pentru adulţi. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor 
cu handicap pentru adulţi şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 47/2006 
 

privind aprobarea Planului de dezvoltare al judeţului 
Covasna pe termen mediu (2006-2013)-Agenda 21 locală a 

judeţului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 30 martie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
Planului de dezvoltare al judeţului Covasna pe termen mediu 
(2006-2013)-Agenda 21 locală a judeţului Covasna, având în 
vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, 
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Covasna, în baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. 
„c” şi în temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de dezvoltare al Judeţului Covasna 
pe termen mediu (2006-2013)-Agenda 21 locală a judeţului 
Covasna, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Covasna, conducătorii direcţiilor şi compartimentelor din 
cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna, precum şi instituţiile publice de interes judeţean din 
subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 
Secretar general 

 

Notă: Anexa poate fi studiată la Compartimentul administraţie publică şi 
coordonarea activităţii consiliilor locale. 
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DISPOZIŢIA Nr. 60/2006 
 

privind revocarea din calitatea de membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Covasna a unui reprezentant 

al comunităţii 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere 
dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, în 
baza prevederilor art. 9, alin. (1) coroborat cu art. 4 din H. G. 
nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, în temeiul 
prevederilor art. 116, alin. (3) şi a art. 117 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

DISPUNE: 
 

Art.1. Se revocă domnul Kiss Tiberiu din calitatea de membru 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, ca 
reprezentant al comunităţii. 

Art.2. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 150/2004 privind desemnarea unor reprezentanţi ai comunităţii 
în autoritatea teritorială de ordine publică, modificată prin 
Dispoziţia nr. 177/2004, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
însărcinează Compartimentul A.T.O.P. din cadrul aparatului 
propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna precum 
şi domnul Kiss Tiberiu. 
 

Sf. Gheorghe, la 29 martie 2006 
Demeter János 
Preşedinte 
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PLANUL STRATEGIC  
de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2006 

 

CAPITOLUL I. 
Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române 
 

Recrudescenţa fenomenelor infracţionale manifestată la nivel internaţional şi naţional precum şi necesităţile vizând 
modernizarea instituţiei Poliţiei au impus la nivel central conceperea unei Strategii de modernizare a Poliţiei Române în perioada 
2004-2007 care cuprinde principalele obiective care trebuie îndeplinite în vederea integrării României în Uniunea Europeană. Deşi 
în judeţul Covasna criminalitatea este ţinută sub control, I.P.J. Covasna, în baza acestei Strategii şi a Planurilor de măsuri proprii, 
va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor obiective : 

- protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor; 
- aplicarea unor programe preventive pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat; 
- combaterea traficului şi consumului de droguri; 
- programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament; 
- programe speciale pentru comunitatea rromilor. 

Măsurile de prevenire şi combatere a criminalităţii se vor aplica la nivel comunitar în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de 
reprezentanţii comunităţilor locale şi autorităţilor teritoriale de ordine publică organizate potrivit Legii nr. 218/2002, ţinând 
cont de mecanisme de organizare instituţională ce se referă la: 

- implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi reprezentanţii comunităţii locale.  
- formarea unor reţele locale între oraşe şi municipii şi a unei reţele regionale pentru a realiza schimbul de informaţii şi bune 

practici în combaterea şi prevenirea criminalităţii; 
- informarea publicului despre mecanismele de prevenire a criminalităţii. 

Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor vizează prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea 
şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului 
necesar funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legii. 
Modalităţi de acţiune şi direcţii principale: 

- adaptarea activităţilor I.P.J. Covasna la prevederile Strategiei de modernizare a Poliţiei Române; 
- transferul decizional la nivelul structurii direct implicate în gestionarea acţiunilor; 
- creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului 

infracţional; 
- realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice; 
- iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii; 
- consolidarea prin dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea şi permanentizarea acţiunilor de parteneriat; 
- participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerul Administraţiei şi Internelor la realizarea 

climatului de ordine şi siguranţă publică; 
- realizarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică ca serviciu public în slujba comunităţii; 
- adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă; 
- creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative; 
- realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă, prin: 
- întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Încheierea de protocoale cu mass-media scrisă şi audio vizuală. Actualizarea permanentă a site-ului I.P.J. Covasna. 
- adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat. Măsuri pentru atragerea tinerilor aparţinând etniei 

maghiare în rândurile I.P.J. Covasna; 
- crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din domeniul ordinii publice; 
- perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare şi 

securitate naţională, precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu. 
 
 

CAPITOLUL II. 
Obiectivele şi priorităţile de interes local 

 

Pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a studierii situaţiei operative la nivel local au fost stabilite 
următoarele obiective ce urmează a fi realizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în anul 2006: 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Activităţi Planificate 

1 

Menţinerea ordinii şi 
liniştii publice şi 

sporirea gradului de 
siguranţă al 
cetăţeanului 

• Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr.333/2003 
privind paza bunurilor concomitent cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, 
în scopul eficientizării sistemelor de pază obştească a localităţilor; 
• Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. Covasna-I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare la modul de 

colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de 
ordine şi siguranţă publică; 
• Executarea patrulărilor atât în mediul urban, cât şi în mediul rural în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii; 
• Folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de 

siguranţă publică, cât şi pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor 
predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte; 
• Identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare socială a infractorilor depistaţi( Serviciul de protecţie a victimelor şi 

reintegrare socială a infractorilor), îndeosebi a majorilor cu capacitate de muncă; 
• Intensificarea prezenţei în şcoli a cadrelor I.P.J. Covasna la orele de dirigenţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii 

pentru dezbaterea unor cazuri şi prelucrarea unor materiale cu caracter educativ; 



 38

• Îmbunătăţirea cooperării cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, cu Poliţia Comunitară şi celelalte organisme ce 
operează pe teritoriul judeţului; 
• Eficientizarea activităţii poliţiştilor de proximitate în vederea rezolvării cu operativitate a solicitărilor cetăţenilor; 
• Intensificarea, acţiunilor preventive pentru combaterea marii criminalităţi intrafamiliale.  

2 

Combaterea 
infracţiunilor contra 
persoanei şi protecţia 
patrimoniului public şi 

privat 

• Organizarea de acţiuni pentru popularizarea legislaţiei în unităţile de învăţământ în scopul prevenirii fenomenului 
infracţional în rândul elevilor şi permanentizarea legăturii cu instituţiile de învăţământ pentru cunoaşterea din timp a cazurilor de 
absenteism şcolar, devianţă comportamentală şi delicvenţă juvenilă în şcoli şi împrejurimile acestora; 
• Executarea de controale pe linia protejării fondului forestier; 
• Executarea de controale pe linia comercializării brazilor în perioada Sărbătorilor de iarnă; 
• Elaborarea unei plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole în baza Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
• Acţiuni pentru combaterea încălcărilor de lege comise de muncitorii sezonieri din alte judeţe sosiţi în Judeţul Covasna în 

perioada lucrărilor agricole; 
• Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna 

avutului privat; 
• Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera 

crimei organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri; 
• Creşterea eficienţei activităţii de cercetare la faţa locului a infracţiunilor; 
• Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru 

prevenirea criminalităţii, în parteneriat cu cetăţenii, aprofundarea cunoaşterii persoanelor pretabile la săvârşirea de fapte 
antisociale, asigurarea prezenţei în stradă, în zonele şi locurile cu risc infracţional; 
• Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării 

persoanelor cu comportament deviant sau violent. 

3 Prevenirea şi lupta 
împotriva corupţiei 

• Culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre poliţişti, funcţionari publici din administraţia 
publică şi alte persoane care sunt predispuse să comită acte de corupţie; 
• Intensificarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de corupţie în toate 

domeniile de activitate prin angrenarea întregului efectiv în activitatea de culegere de date şi informaţii pe această linie; 
• Implicarea cetăţenilor în prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, informându-i prin toate mijloacele legale despre drepturile 

lor precum şi despre organismele la care pot apela.  

4 

Organizarea şi 
desfăşurarea 

activităţilor pe linia 
combaterii 
criminalităţii 

economico-financiare 

• Organizarea şi executarea unui complex de activităţi pentru combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de evaziune 
fiscală şi a celor prin care se aduc prejudicii bugetului de stat; 
• Descoperirea infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe; 
• Prevenirea şi combaterea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală; 
• Reducerea fenomenelor de contrabandă. 

5 

Sporirea siguranţei 
circulaţiei pe 

drumurile publice. 
Reducerea numărului 
de accidente rutiere 

grave 

• Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic; 
• Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau 

zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea 
administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc; 
• Identificarea, cu ajutorul echipelor tehnice ale Registrului Auto Român Filiala Covasna, a autovehiculelor care prezintă 

deficienţe tehnice şi scoaterea acestora din trafic; 
• Intensificarea programului de educaţie rutieră în şcoli. Mediatizarea aspectelor de interes din domeniu. 

6 
Organizarea de 
controale în pieţe, 
târguri şi oboare 

• În cooperare cu reprezentanţii Gărzii Financiare, Inspectoratul Sanitar-Veterinar, Oficiul pentru Protecţia consumatorilor, 
etc. se vor intensifica acţiunile şi controalele din târguri, pieţe şi oboare, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei în domeniu; 
• Realizarea şi transmiterea de informări către A.T.O.P. privind activităţile desfăşurate, concluziile desprinse şi măsurile ce 

au fost întreprinse de fiecare instituţie abilitată în parte; 
• Disponibilitate sporită din partea organelor de poliţie la solicitările administratorilor pieţelor în vederea organizării 

acţiunilor de control cu privire la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia 
şi produsele care se comercializează; 
• Organele de poliţie să acorde în permanenţă sprijinul necesar Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Covasna, 

precum şi reprezentanţilor împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice care efectuează activitate de control; 
• Protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, prin intermediul organelor de poliţie şi a organismelor specializate ale 

statului împotriva riscului de a achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea. 
 

CAPITOLUL III. 
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2006 

 

Pornind de la o analiză amplă a rezultatelor obţinute în cursul anului 2005, a evoluţiei situaţiei operative precum şi a fondurilor 
materiale şi umane existente, pentru anul 2006, se va urmări realizarea următorilor indicatori de performanţă consideraţi prioritari: 

1. Menţinerea sub control a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic 
de droguri, proxenetism); 

2. Creşterea procentului de identificare a autorilor în dosarele penale cu autori necunoscuţi; 
3. Rezolvarea în termenul legal a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor; 
4. Combaterea cu eficienţă sporită a criminalităţii economico-financiare; 
5. Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră cu 5% faţă de anul 2005; 
6. Depistarea şi combaterea infracţiunilor privind regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor toxice; 
7. Realizarea unei cooperări mai bune cu I.J.J. Covasna, Poliţia locală şi I.J.P. Covasna prin organizarea şi executarea unor 

acţiuni în zonele cu potenţial criminogen ridicat, precum şi pentru paza şi combaterea furturilor şi a produselor agricole, a 
echipamentelor de irigat; 

8. Reducerea timpului de intervenţie la evenimentele care aduc atingere ordinii şi liniştii publice. 
 

CAPITOLUL IV. 
Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al I.P.J. Covasna pe anul 2006 este de 24.374.160 RON din care: 
- cheltuieli de personal-23.285.300 RON 
- cheltuieli materiale şi servicii-1.033.860 RON 
- transferuri-55.000 RON  
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În vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi, se impune crearea unui climat organizatoric şi logistic 
corespunzător, pentru anul 2006, fiind necesare următoarele: 

A. Pentru creşterea operativităţii de intervenţie la evenimente şi la solicitările cetăţenilor: 
- 5 autoturisme pentru dotarea Birourilor de poliţie rurală; 
- 100 staţii radio-telefon pentru dotarea agenţilor de siguranţă publică judeţ; 
- suplimentarea cotei de carburant cu câte 100 litri pe fiecare autoturism de patrulare judeţ; 
- dotarea fiecărui post comunal de poliţie cu câte un calculator şi o imprimantă. 

B. Pentru asigurarea unui climat sigur şi legal a circulaţiei pe drumurile publice: 
- suplimentarea parcului auto cu încă 5 autoturisme dotate corespunzător şi 2 motociclete; 
- 30 staţii radio-telefon portabile; 
- alocarea a 300 litri combustibil lunar pentru fiecare autoturism; 
- dotarea Serviciului Poliţiei Rutiere cu o platformă pentru intervenţie la accidente; 
- dotarea cadrelor de Poliţie Rutieră cu 3 calculatoare şi 3 imprimante. 

C. Pentru dezvoltarea capacităţii structurilor criminalistice în cercetarea şi investigarea prin mijloace tehnico-
ştiinţifice a infracţiunilor: 

- câte un aparat foto digital pentru birourile criminalistice din municipii şi oraşe. 
D. Pentru modernizarea serviciului de cazier judiciar: 

- dotarea Serviciului C.J.Ev.Op. cu un calculator cu imprimantă şi un copiator performant pentru deservirea în bune 
condiţii a publicului. 

E. Achiziţionarea de birotică (calculator, imprimantă şi copiator) pentru fiecare serviciu şi organ de poliţie din 
subordinea I.P.J. Covasna. 

 
KICSI JÓZSEF 
PREŞEDINTE 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005  
 

Subsemnatul Boldizsár Béla Consilier Judeţean Covasna. 
În anul 2005 am participat la toate şedinţele ordinare, şedinţe 

extraordinare şi şedinţele de comisii. Nu am lipsit de la nici una. 
Când am crezut că am de adăugat ceva, m-am exprimat în 
şedinţele. 

La toate audienţele care a trebuit să fac în comuna Poian, sat 
Belani, Estelnic şi Valea Scurtă m-am prezentat. În aceste audienţe 
din lipsa biroului, a fost când nu am putut să primesc oameni. Total 
21 persoane a fost la audienţe. Mulţi au venit cu probleme 
proprietăţii pământului, restituirea acestuia în alte locuri pe unde au 
avut anterior. Drumurile comunale şi de câmp sunt aproape 
imposibile de a circula pe ele din cauza neîntreţinerii. Rampa de 
gunoi şi zona este în stare critică! Şi în timpul ierni pivniţele 
oamenilor din satul Belani şi Valea scurtă sunt inundate, apa este 
aproape de un metru. 

Aproape nu este nici o activitate culturală în comună. 
 

Belani, 18 februarie 2006 
Cu respect, 

Boldizsár Béla 
 
 

RAPORT ANUAL 
 

Activităţile mele în anul 2005 au constat în prezenţa la şedinţele 
atât a Comisiilor de specialitate cât şi a Consiliului Judeţean Covasna 
ori de câte ori am putut participa. 

În anul 2005 am fost ales ca membru A.G.A. în cadrul S.C. 
Drumuri şi Poduri Covasna S.A., şi sper că vom reuşi să 
reprezentăm interesele Consiliului Judeţean cât mai bine. 

În perioada 18.10.2005-22.10.2005, am participat la conferinţa 
AER- Adunarea Regiunilor Europene, la Exeter, Devon, Marea 
Britanie, tema fiind: dezvoltarea rurală şi regională cât şi bugetul 
acestora în perioada 2007-2013 pe lângă această participare am 
înaintat un contract de colaborare între judeţele Devon-Covasna-
Baranya, sper că în curând vom vedea şi rezultatele în privinţa asta. 

Fiind reprezentantul comunelor Cătălina şi Ghelinţa, am luat 
parte la o şedinţă la Cătălina. Reprezentanţii comunei doresc să 
participe în comisia de recepţie a drumurilor împreună cu Consiliul 
Judeţean. 

Sperând că reuşesc să reprezint cu folos Consiliul Judeţean şi în 

viitor, 
Cu stimă, 

Fejér László Ödön 
Sf. Gheorghe 22.02.2005 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
al consilierului judeţean Kicsi József pe anul 2005  

 

Subsemnatul Kicsi József, consilier al Consiliului Judeţean 
Covasna am fost ales în anul 2004, pe listele Uniunii 
Democrate a Maghiarilor din România. În calitate de consilier 
al Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2005 prezint 
următorul raport de activitate. 

Pe parcursul anului 2005 am participat la şedinţele ordinare 
şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Covasna. Am studiat 
toate materialele supuse dezbaterii, în şedinţele Consiliului 
Judeţean şi acolo unde am considerat necesar, am formulat 
amendamente sau modificări. 

În calitate de consilier am îndeplinit în anul 2005 şi funcţia 
de preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Covasna, activitate prin care conform atribuţiilor pe care le 
am, împreună cu membrii acestei autorităţi, am contribuit la 
menţinerea şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă şi de 
ordine publică a cetăţenilor din judeţul nostru. 

Ca membru al Comisiei Amenajarea Teritoriului şi 
Administraţia Publică Locală am luat parte la şedinţele acestei 
comisii. Am organizat întâlniri cu primarii localităţilor din 
judeţ, unde am atras atenţia asupra problemelor ce se vor ivi la 
integrarea româniei în Uniunea Europeană. 

În calitate de consilier am participat la şedinţe al Consiliului 
Local Bodoc, unde am ţinut şi audienţe pentru cetăţenii localităţii. 

Pe tot parcursul anului m-am străduit să îndeplinesc cu 
cinste şi devotament mandatul de consilier cu care am fost 
investit de către cetăţenii acestui judeţ. 

 
Consilier 
Kicsi József 
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2004 
CONSILIER JUDEŢEAN KOPACZ LÁSZLÓ 

 

Consilierii judeţeni în exercitarea mandatului sunt în serviciul 
colectivităţii locale. Având la bază acest considerent, în temeiul art. 
52, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, „fiecare consilier, precum 
sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut 
public prin grija secretarului”. Această obligaţie a aleşilor locali, este 
reglementată şi prin art. 136 al Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea 
nr. 27/2005, modificat. 

În urma validării mandatului de consilier, în anul 2004, am 
devenit membru al Consiliului Judeţean Covasna, pentru un nou 
mandat. După înfiinţarea celor şapte comisii de specialitate mi-am 
exprimat opţiunea de a face parte din comisia economică, bazându-
mă pe experienţa şi pregătirea profesională în acest domeniu. În 
prima şedinţă a comisiei economice, colegii consilieri mi-au 
acordat încredere prin alegerea mea ca preşedinte al comisiei. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor de consilier judeţean şi 
preşedinte al comisiei economice am considerat şi consider ca 
prioritate al activităţii mele dezvoltarea economico-socială şi 
culturală a judeţului şi a colectivităţii pe care-l reprezint în consiliu. 
Am ţinut legătură permanentă cu primarul municipiului Târgu 
Secuiesc, cu consilierii consiliului municipal pentru a cunoaşte 
problemele cu ce se confruntă, de a acorda sprijin în realizarea 
priorităţilor propuse şi ivite în activitatea economică zilnică cu 
efecte preponderent sociale care vizează colectivitatea locală şi din 
zona municipiului Târgu Secuiesc. 

În perioada pentru care se face raportarea am participat la toate 
şedinţele Consiliului Judeţean Covasna şi la toate şedinţele comisiei 
economice. 

În exercitarea funcţiei de preşedinte al Comisiei Economice prin 
îndeplinirea atribuţiilor comisiei, în anul 2004 s-au analizat şi 
avizat, în unele cazuri cu amendamente şi propuneri: 

- proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în 
domeniul economico-financiar; 

- execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru 
anul expirat, 

- bugetul propriu al judeţului precum şi a instituţiilor subordonate, 
de interes judeţean; 

- repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, 
în condiţiile legii, 

- repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

- modul de utilizare a rezervei bugetare; 
- împrumuturile, virările de credite; 
- impozitele şi taxele judeţene, precum şi taxele speciale; 
- programe şi prognozele de dezvoltare economică-socială; 
- administrarea domeniului public şi privat al judeţului Covasna; 
- închirierea, concesionarea, darea în administrare sau în 

folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat 
al judeţului; 

- înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii; 
- contractarea prin licitaţii publice de lucrări şi servicii de 

utilitate publică; 
- acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni culturale, a 

cultelor religioase precum pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi 
sportive; 

- alocarea fondurilor necesare pentru instituţiile culturale şi 
sociale, precum pentru protecţia copilului; 

- alte probleme trimise de consiliul judeţean spre avizare. 
În relaţia cu cetăţenii: am organizat audienţe, ocazie cu care 

problema cea mai frecvent ridicată a fost problema retrocedării 
imobilelor, terenurilor agricole şi a terenurilor forestiere, precum 
problema locurilor de muncă. 

În relaţia cu judeţele şi localităţile înfrăţite am participat în 

delegaţii reciproce, cu scop de cunoaştere, documentare şi 
promovare a intereselor judeţului. 

În exercitarea mandatului de consilier judeţean, reprezintă o 
premisă importantă, colaborarea directă şi eficientă cu aparatul 
propriu de specialitate, care a oferit întotdeauna cu promtitudine 
şi profesionalism date, informaţii şi asistenţă în vederea 
realizării acţiunilor menţionate. 

 
 

RAPORT ANUAL PE 2005 
 

În cursul anului 2005 activitatea mea în calitate de consilier 
judeţean s-a desfăşurat astfel: 

1. Am participat la toate şedinţele ordinare şi 
extraordinare ale Consiliului Judeţean, unde aşa cum reiese din 
materialele prezentate, am avut o participare activă în sensul 
că am abordat o serie de aspecte legate de: 

- situaţia drumurilor şi podurilor judeţene; 
- activitatea unor instituţii din subordinea Consiliului 

Judeţean (Spitalul Judeţean); 
- unele aspecte de legalitatea unor decizii, hotărâri care 

fie că au fost modificate sau au fost retrase: privatizarea S.C. 
Drumuri şi Poduri. 

Am avut intervenţii legate de utilizarea fostei case de 
oaspeţi, de stema judeţului Covasna. 

În cadrul comisiei pentru administraţia publică şi 
amenajarea teritoriului, am calitatea de secretar, unde am 
participat la toate şedinţele comisiei, unde am propus 
următoarele: 

- calitatea lucrărilor de reparaţii la drumurile judeţene, 
lipsa şanţurilor de scurgerea apei ce degradează drumurile şi se 
cheltuiesc sume de bani pentru reparaţii fără nici o eficienţă; 

- îmbunătăţirea activităţii la direcţia respectivă din 
cadrul Consiliului judeţean legate de pregătirea lucrărilor 
(documentaţie), urmărirea execuţiei lucrărilor contractate; 

- recepţia lucrărilor; 
- analiza periodică a activităţii instituţiilor subordonate 

în Consiliul judeţean pentru creşterea eficienţei activităţii 
acestora. 

2. Din luna martie 2005 în baza dispoziţiei nr. 143/2005 a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt membru activ în cadrul 
Comitetului consultativ, unde am fost prezent la toate şedinţele 
organizate. Am făcut şi aici propuneri legate de: 

- îmbunătăţirea şi evidenţa clară a imobilelor şi 
bunurilor publice şi private ale Consiliului Judeţean; 

- avizarea unor decizii supuse spre dezbatere ca: 
o achiziţionarea unor mijloace necesare activităţii 

Consiliului Judeţean, 
o cumpărarea fostului sediu CEC din Sf. Gheorghe; 
o organizarea unor licitaţii; 
o întărirea disciplinei în cadrul personalului 

Consiliului Judeţean; 
o completarea cu noi materiale pentru ordinea de 

zi a şedinţelor Consiliului Judeţean. 
3. Din data de 23 septembrie 2005 în baza Legii nr. 118/ 

2005 am fost desemnat ca membru în consiliul de administraţie a 
Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Covasna. 

Am participat la 4 şedinţe ale consiliului de administraţie 
unde am dezbătut şi aprobat: 

- aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
în fiecare lună; 

- analiza consumului de medicamente; 
- relaţiile cu furnizorii de servicii medicale şi cu 

farmaciile. 
Din analiza efectuată am constatat că bugetul casei de 

sănătate pe 2005 rectificat cu O.G. nr. 154/2005 a asigurat sursele 
necesare pentru o execuţie bună pe 2005. 

O problemă ridicată este lipsa unui sediu al casei de 
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sănătate, care actualmente plăteşte lunar o chirie de cca. 100 mil. 
RON pe lună, după informaţiile date de directorul casei, dr. Mihnea 
Ivan. Casa Judeţeană Covasna fiind singura din ţară fără sediu 
propriu. 

4. Întâlniri cu cetăţeni şi audienţe. 
În cursul anului 2005 am primit în audienţă un număr de 29 

persoane, care au ridicat probleme legate de: 
- starea de sărăcie din judeţ ce le face imposibilă să-şi achite 

datoriile la întreţinere; 
- lipsa locuinţelor pentru tineri mai ales în oraşul Sf. 

Gheorghe, 
- soluţionarea unor aspecte legate de Legea nr. 10/2001 privind 

retrocedarea unor imobile; 
- ajutoare materiale a unor persoane cu venituri foarte mici. 

În cursul anului 2005 am participat la trei şedinţe ale Consiliului 
comuna Dobârlău şi o întâlnire cu cetăţenii din această comună. 

Cu această ocazie s-au ridicat unele aspecte legate de: 
- repararea drumului de legătură între Ozun şi Teliu care 

face legătura cu Întorsura Buzăului; 
- asigurarea unor fonduri pentru unele lucrări de investiţii 

importante: 
o pod peste Târlung care trebuie să asigure accesul 

cetăţenilor din Lunca Mărcuşului, 
o introducerea încălzirii centrale la Şcoala Generală din 

Dobârlău; 
o modernizarea Căminului cultural. 

5. În cursul anului 2005 am fost desemnat ca membru în 
diverse comisii, ca: 

- licitarea unor lucrări legate de inundaţii; 
- recepţia lucrărilor la repararea şi întreţinerea drumurilor 

judeţene; 
- recepţia lucrărilor realizate din fondurile alocate pentru 

inundaţii. 
Tot în cursul anului 2005 am participat cu o delegaţie în Ungaria 

în oraşul Kisköre cu ocazia acordării titlului de oraş unde am putut 
constata existenţa unor ample lucrări de infrastructură la un orăşel 
de cca. 10.000 locuitori, cu străzi şi drumuri asfaltate, cu apă şi 
canalizare chiar la un standard la nivel european. 

Ca urmare a activităţii mele, din 2006 propun conducerii 
Consiliului Judeţean următoarele: 

1. Asigurarea unui mijloc de transport pentru Direcţia 
amenajarea teritoriului (pentru serv. de drumuri); 

2. Să se analizeze în Comisia consultativă propunerile şi 
observaţiile făcute în comisiile de specialitate; 

3. Realizarea podului peste râul Tărlung; 
4. Realizarea unui schimb de experienţe cu judeţul Dâmboviţa 

şi Teleorman, unde s-a realizat un proiect pe tema managementului 
integrat al deşeurilor; 

5. Analiza bilunară a modului de realizare a lucrărilor de 
investiţii în comisia tehnico-economică; 

6. Organizarea unui schimb de experinţă cu judeţul Braşov, 
Sibiu pe tema proiectului „Reabilitarea alimentării cu apă şi 
canalizare în judeţul nostru”. 
 

Sf. Gheorghe la 15.02.2006 
Şerban Valeriu 

Consilier judeţean 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 
CONSILIER JUDEŢEAN DR. TATÁR MÁRTA-ÉVA 

 

Aş putea sintetiza activitatea mea din cele trei domenii în care 
am fost implicat: 

A. în calitate de preşedinte a comisiei relaţii externe; 
B. membru a comisiei sociale şi de sănătate; 
C. problemele cetăţenilor din localitatea Covasna, unde 

sunt delegat din partea Consiliului judeţean. 

A. 
Pe 21 ianuarie am participat la discuţia oficială cu 

ambasadorul a Slovaciei şi a Ungariei acreditaţi la Bucureşti, 
care au venit pentru vernisajul expoziţiei „Középkori falképek 
Európa Szívében XII-XIV század”. 

Pe data de 7-8 februarie am participat la simpozionul 
„Să discutăm despre Europa-experienţele maghiare şi 
suedeze”-organizat la Sf. Gheorghe. 

În perioada 20-24 aprilie am participat la şedinţa de 
lucru a comisiei B din AER la Vasteras. Împreună cu dr. 
Ágoston am reuşit să aducem contribuţia noastră la bunul mers 
al acestei reuniuni-vezi raportul depus la Consiliul judeţean. 

Cu ocazia „Zilelor turistice a judeţului Covasna” în 
perioada 20-22 mai am prezentat o comunicare orală în cadrul 
programului ştiinţific-vezi materialul depus la consiliul 
judeţean. Totodată am însoţit delegaţiile străine în vizitele lor 
la Covasna, explicând specificul factorilor naturali prezenţi şi 
potenţialul turistic a zonei. 

Pe 2 iunie a participat la primirea delegaţiei din 
Veszprém şi am fost ghidul lor pe parcursul vizitei lor în 
staţiunea Covasna. 

În prima săptămână din iulie am primit vizita delegaţiei 
din Maine-et-Loire şi am fost ghidul lor pe parcursul vizitei lor 
în staţiunea Covasna. 

În perioada 14-18 iulie datorită invitaţiei primită din 
partea consiliului judeţean Baranya, am participat împreună cu 
delegaţia de la Pécs la Neumarkt, Austria la Forumul 
European, organizat de Europahaus din Steimarkt. Temele 
dezbătute au fost extrem de utile în perioada de preaderare. 
Totodată am putut să studiez şi modul de funcţionare, de 
organizare acestei „Case Europene”-informaţii utile în 
contextul deciziei judeţului nostru de a avea la Arcuş un 
Centru European. Vezi materialul depus la consiliul judeţean. 

În perioada 9-11 septembrie am participat la cererea 
Muzeului Secuiesc la „Zilele secuieşti în Slovacia” organizat 
de către Centrul de cultură şi Muzeului Secuiesc la Komarno. 
Cu această ocazie am avut discuţii şi cu vicepreşedintele 
consiliului judeţean Nyitra, care şi-a exprimat dorinţa de a 
dezvolta un program de colaborare dintre cele două judeţe. 

Pe data de 14 octombrie la Sediul Consiliului judeţean 
a avut loc o întâlnire între o delegaţie din judeţul Nyitra şi din 
judeţul nostru în care s-au început discuţiile preliminare pentru 
analiza oportunitatea încheierii unui protocol de colaborare. 

În perioada 23-28 noiembrie 2005 am participat la 
Strassburg  la Adunarea generală a AER-ului. Având în vedere 
că cu această ocazie s-a sărbătorit şi a 20-a aniversare de la 
înfiinţarea AER, adunarea s-a ţinut în Parlamentul European, 
drept recunoaşterea importanţei regiunilor în viitorul Europei. 
Cu această ocazie am avut deosebita onoare să conduc o masă 
rotundă, şi să prezint concluziile celor cinci mese rotunde 
organizate de către Comisia B plenului Adunării generale-vezi 
materialul depus la consiliul judeţean. 

Pe tot parcursul anului am încercat să transmit mai 
departe informaţiile adunate, care poată să ajută oamenii din 
diferite domenii de activitate să elaboreze proiecte de 
colaborare, pentru a accesa informaţii utile în activitatea 
cotidiană. 
B. 

În calitate de membru a comisiei sociale şi de sănătate. 
Sunt preşedintele Consiliului de Administraţie a 

Spitalului Judeţean „Fogolyán Kristóf”. În această calitate am 
participat la şedinţele lunare şi şedinţele extraordinare a 
Consiliului de Administraţie. În anul 2005 în luna februarie a 
fost ocupat prin concurs şi postul de director administrativ, aşa 
că în sfârşit-după ani de zile-Spitalul are un comitet director 
complet. Nu aş dori să intru acum în detaliile problemelor 
complexe cu care se confruntă Spitalul judeţean. Această 
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activitate a consumat foarte multă energie şi timp. 
Sunt membru în Consiliul de Administraţie a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. În 
această calitate am participat la şedinţele Consiliului de Administraţie. 

Pe data de 4 martie împreună cu doamna directoare Vass am 
vizitat mai multe unităţi aflate în subordinea DGASPC; case de 
copii, case de tip familiar, şcoala specială Olteni. M-am putut 
informa direct la faţa locului de probleme forte complexe. 
C. 

Fiind din oraşul Covasna, şi având convingerea fermă că 
posibilitatea de dezvoltare pentru oraş este turismul balnear am 
încercat să promovez prin toate căile potenţialul turistic a acestei 
staţiuni balneo-climaterice. 

Din păcate audienţele ţinute la sediul UDMR din oraş nu s-
au bucurat de interes din partea cetăţenilor. Nemulţumirile cetăţenilor 
au fost exprimate cu ocazia întâlnirilor spontane şi sunt legate în 
marea majoritate de problema şomajului, de calitatea extrem de 
proastă a infrastructurii în oraş, respectiv a drumurilor de legătură. A 
funcţionat însă relativ bine consultarea cu Consiliul de Conducere a 
UDMR or Covasna şi cu fracţiunea UDMR din Consiliul local 
Covasna, cu toate că n-am reuşit să obţin ca să-mi fie trimisă 
ordinea de zi a fiecărei şedinţe a consiliului local. 

Am coordonat şi în anul 2005 programul „Viitorul începe cu 
mine” program pornit în urmă cu 4 ani cu Changels Elveţia, care 
are drept scop creşterea implicării localnicilor în viaţa comunitară. 

 

Covasna, 27 februarie 2005 
dr. Tatár Márta 

Consilier Judeţean 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2004 
 

Referitor la adresa nr. 1855/24.02.2005 a Consiliului Judeţean 
Covasna cu privire la raportul anual de activitate al consilierilor 
judeţeni vă aduc la cunoştinţă că am desfăşurat următoarele 
activităţi: 

În anul 2004 am participat la toate şedinţele ordinare şi 
extraordinare ale Consiliului Judeţean Covasna. În cadrul comisiei 
nr. 3 am dezbătut cu ceilalţi membrii toate proiectele de hotărâri, 
contribuind cu observaţii, decizii dacă a fost cazul. În vederea 
dezvoltării mediului de afaceri a Judeţului Covasna, am discutat 
despre necesitatea înfiinţării parcurilor industriale şi incubatoarelor 
de afaceri. 

Nu pot da un referat de apreciere privind şedinţele locale de 
consiliu din unitatea administrativ-teritorială Bodoc şi Vâlcele unde 
am fost repartizată, deoarece în anul 2004 nu am fost convocat la 
nici o şedinţă ţinută de Primăria Bodoc şi Vâlcele. Menţionez că în 
afara şedinţelor am ţinut legătura cu cele două primarii, discutând 
cu domnii primari, secretari şi consilieri problemele ivite. 

Am respectat hotărârea privind organizarea întâlnirilor cu 
cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora în comunele 
Bodoc şi Vâlcele, dar din lipsa solicitărilor audienţele nu s-au ţinut. 

În ianuarie 2004 am participat la seminarul organizat de 
Consiliul Judeţean Covasna ţinut de Szügyi György, directorul 
Euromenedzser SRL din Szeged cu tema management economic 
teritorial şi administrativ, eficienţa colaborărilor, relaţia cu investitorii 
străini. 

În data de 24 ianuarie am participat la conferinţa Sapard 
organizat de Consiliul Judeţean Covasna. 

În urma alegerilor din 06 iunie 2004 am obţinut un nou mandat. 
După validare prima opţiune este comisia nr. VII. Comisia Relaţii 
Externe Integrare Europeană, unde îndeplinesc funcţia de secretar. 
Opţiunea a doua este comisia nr. V. Comisia Sănătate şi Probleme 
Sociale. 

Comisia VII. are obiectivul principal elaborarea proiectelor de 
colaborare internaţionale în vederea dezvoltării judeţului pe plan 
economic, turistic, social şi cultural. Este foarte important crearea 
de parteneriat în vederea elaborării proiectelor cu participarea 

judeţelor înfrăţite. Am contribuit la îmbunătăţirea relaţiei 
dintre Tourinform Zalaegerszeg din judeţul Zala Ungaria, 
Camera de comerţ şi Tim-pa Travel Héviz cu biroul de 
integrare europeană de la Consiliul Judeţean Covasna bazând 
pe relaţii mai vechi de la Asimcov. Delegaţia din judeţul Zala 
a participat la Zilele Turismului din judeţul Covasna în 
perioada 21-23 mai şi a invitat o delegaţie. În judeţul Zala au 
pus bazele colaborării după care a fost încheiat o convenţie de 
colaborare. 

În luna iulie am participat la primirea delegaţiei din 
Varmland-Suedia în vederea colaborării a trei judeţe Heves-
Varmland-Covasna. 

La 01 septembrie am participat la conferinţa UE vine acasă 
la noi. 

La 01 octombrie am participat la primirea delegaţiei din 
judeţul Baranya-Ungaria care şi-a exprimat dorinţa de 
colaborare în probleme sociale, de protecţia copilului şi tineret. 

La data de 09 noiembrie am participat la inagurarea filialei 
Instituţiei Culturale Ungare. 

 

Cu stimă, Varga Berde-Mária 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2005 
 

Referitor la raportul anual de activitate al consilierilor 
judeţeni vă aduc la cunoştinţă că am desfăşurat următoarele 
activităţi: 

În anul 2005 am participat la toate şedinţele ordinare şi 
extraordinare ale Consiliului Judeţean Covasna. În cadrul 
comisiei nr. VII. unde îndeplinesc funcţia de secretar am dezbătut 
cu membrii comisiei toate proiectele de hotărâri, contribuind cu 
observaţii, decizii dacă a fost cazul. 

Nu pot da un referat de apreciere privind şedinţele locale de 
consiliu din unitatea administrativ-teritorială Bodoc unde am 
fost repartizată, deoarece în anul 2005 nu am fost convocat la 
nici o şedinţă ţinută de Primăria Bodoc. Menţionez că în afara 
şedinţelor am ţinut legătura cu cele două primarii, discutând cu 
domnii primari, secretari şi consilieri problemele ivite. 

Am respectat hotărârea privind organizarea întâlnirilor cu 
cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora în comuna 
Bodoc, dar din lipsa solicitărilor audienţele nu s-au ţinut. 

În data de 05 ianuarie 2005 am participat la seminarul 
organizat de Consiliul Judeţean Covasna ţinut de Szügyi 
György, directorul Euromenedzser SRL din Szeged cu tema 
construire TEAM, metode de proiectare, comunicare, gândire 
şi comportament pentru succes. 

În perioada 6-9 februarie am participat la conferinţa 
internaţională Să vorbim despre Europa, cu participarea 
judeţelor înfrăţite Varmland-Suedia şi Heves-Ungaria. 

În luna aprilie am întocmit un raport privind activitatea 
bibliotecii comunale din Bodoc la cererea comisiei Învăţământ, 
cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport al Consiliului Judeţean. 

În perioada 8-10 aprilie am participat la expoziţia şi 
conferinţa de turism din Veszprém Ungaria unde am luat 
legătura cu delegaţia din Japonia, Italia, Ucraina, Slovacia şi 
Finlanda. Am venit cu propunerea de a invita în acest an la 
Zilele Turismului din judeţul Covasna a delegaţiei din 
Finlanda cu Moş Crăciun, ca să prezinte afacerea de foarte 
mare succes din regiunea cercului polar nord din oraşul 
Rovaniemi. 

În perioada 20-24 aprilie am participat la primirea delegaţiei 
din judeţul Veszprém şi Maine-et-Loire. Am vizitat împreună 
casele destinate copiilor orfani din Iliein, Cernat, centrul din 
Olteni şi centrele de plasament din Tg. Secuiesc şi Sf. 
Gheorghe. Am pus bazele colaborării în vederea pregătirii şi 
perfecţionării persoanelor angajate în sistem în fiecare dintre 
cele trei judeţe înfrăţite pe rând. 

În perioada 20-22 mai am participat la conferinţa de turism 
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pentru sănătate organizat în cadrul zilelor Turismului din judeţul Covasna. 
Am participat la primirea delegaţiei din judeţul Baranya cu ajutor 

pentru sinistraţii innundaţiei din judeţul Covasna. 
În data de 29 septembrie am participat la conferinţa din cadrul 

Zilelor Întreprinzătorilor din judeţul Covasna. La conferinţă a fost 
prezentat programul de înfiinţare şi dezvoltare a Incubatoarelor de 
afaceri în care intra oraşele Braşov, Alba-Iulia şi Sf. Gheorghe. La 
data de 24.11.2005 a fost încheiat contractul cadru de asociere între 
Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sf. 
Gheorghe în vederea implementării acestui program. Problema 
înfiinţării centrelor de incubatoare a fost ridicat de mai multe ori la 
şedinţele comisiei III. din anii 2002, 2003, 2004 unde am fost 
membru până la sfârşitul mandatului.  

Am prezentat Consiliul Judeţean Covasna în spiritul demnităţii 
unui ales cu ocazia diferitelor serbări, comemorări şi întruniri. 

Propun în continuare organizarea seminariilor de pregătire ale 
consilierilor în vederea alcătuirii unui grup de succes la intrarea în 
UE, şi organizarea cursurilor pentru operare de calculator şi limbi 
străine după evaluarea cerinţelor consilierilor. 

 

Sf. Gheorghe, 29 martie 2005. 
 

Cu stimă, 
Varga Berde-Mária 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE RELAŢII 
EXTERNE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ-2005 

 

Membri acestei comisii sunt Dr. Tatár Márta-Éva-preşedintele 
comisiei, Varga Berde Mária, secretar şi din februarie 2005 
Boldizsár Béla, membru. 

Comisia a considerat ca obiectiv principal a activităţii ca 
împreună cu preşedintele consiliului judeţean, cu vicepreşedinţii, cu 
biroul de integrare europeană să elaboreze proiecte concrete de 
colaborare internaţionale, proiecte care să contribuie la dezvoltarea 
judeţului pe plan economic, turistic, social, cultural. În acest 
context considerăm foarte important elaborarea de proiecte comune 
cu judeţele înfrăţite din străinătate. 

Considerăm ca foarte importante convenţiile de colaborare 
tripartite între jud. Covasna, jud. Veszprém şi jud. Maine-et-Loire 
pe o parte, respectiv colaboarea tripartită Covasna-Heves-Varmland. 

Constatăm cu bucurie că toate colaborările cu judeţele înfrăţite 
au fost adâncite prin acţiuni concrete. 

Considerăm de o importanţă deosebită ca judeţul nostru să fie 
foarte activ în Adunarea Regiunilor Europene. Comisia de relaţii 
externe a desemnat reprezentanţă în fiecare comisie de la AER. În 
anul 2005 prin prezenţa noastră la regiunea grupului de lucru a 
comisiei B am avut onoarea ca preşedintele comisiei de relaţii 
externe să fie invitat să conducă o masă rotundă pe probleme 
sociale şi de sănătate publică şi totodată să prezinte concluziile 
celor cinci mese rotunde pe teme sociale şi plenul adunarea 
generală a AER. 

Membrii comisiei s-au adunat în mod regulat în şedinţele de 
comisie unde au analizat proiectele de hotărâri, rapoartele, 
referatele. Au avut o relaţie extrem de bună cu personalul biroului 
de relaţii externe şi integrare europeană. 

Au fost prezenţi activ în calitate de comisie de relaţii externe cu 
ocazia zilelor suedeze organizat în luna februarie, la zilele turistice 
din luna mai, la primirea oaspeţilor din reg. Maine-et-Loire în luna 
iulie. 

Activitatea Comisiei de relaţii externe şi integrare europeană este 
rezultatul activităţii membrilor comisiei, care la rândul lor a 
desfăşurat o activitate bogată-Vezi rapoartele individuale a activităţii 
membrilor comisiei de relaţii externe. 
 

Covasna, 27 februarie 2005 
Dr. Tatár Márta-Éva 
Preşedintele comisiei 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI 
ECONOMICE PE ANUL 2005  

 

Comisiile de specialitate sunt organe de lucru ale Consiliului 
judeţean, organizate cu scopul de a îndeplini însărcinările care 
le sunt încredinţate prin lege sau hotărâri ale Consiliului. 

În conformitate cu art. 50 alin (3) din Legea privind Statutul 
aleşilor locali nr. 393/2004, precum art. 42 alin (1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului 
Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 27/2005, modificat 
„Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului 
un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija 
secretarului general al judeţului”. 

Având la bază considerentele mai sus menţionate, prezentăm 
aspecte din activitatea desfăşurată de Comisia Economică al 
Consiliului Judeţean Covasna. În perioada care face obiectul 
raportului, comisia economică a lucrat valabil în prezenţa 
majorităţii membrilor şi a hotărât cu votul majorităţii lor, la 
elaborarea avizelor asupra proiectelor de hotărâri sau a altor 
probleme trimise de secretarul general al judeţului spre 
examinare, înaintea şedinţelor de consiliu. În cursul anului 
2005 au fost trimise comisiei economice spre examinare şi 
dezbatere în vederea elaborării avizelor în total 141 de materiale 
din care: 

- 118 proiecte de hotărâri; 
- 23 alte materiale care reglementează şi vizează: 

• Probleme economico-financiare; 
• Execuţia contului de închidere a exerciţiului bugetar 

pentru anul financiar expirat; 
• Bugetul propriu al judeţului precum şi a instituţiilor 

subordonate; 
• Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat sau din alte surse, în condiţiile legii; 

• Repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 

• Modul de utilizare a rezervei bugetare; 
• Împrumuturile, virările de credite; 
• Documentaţii privind impozitele şi taxele judeţene, 

precum şi a taxelor speciale; 
• Programe şi prognoze de dezvoltare economico-sociale; 
• Administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

Covasna; 
• Închirierea, concesionarea, vânzarea, darea în administrare 

sau în folosinţă gratuită a bunului aparţinând domeniului 
public şi privat al judeţului; 

• Asocierea cu unităţi administrativ-teritoriale în 
scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 

• Înfiinţarea de servicii publice de interes judeţean; 
• Contractarea prin licitaţii publice de lucrări şi servicii 

de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul judeţean; 
• Acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni 

culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru 
activităţi educativ-ştiinţifice şi sportive; 

• Alocarea fondurilor necesare pentru instituţiile 
culturale şi sociale înfiinţate precum şi pentru protecţia copilului. 

Cu ocazia analizării şi dezbaterii proiectelor de hotărâri şi a 
altor materiale s-au formulat propuneri în următoarele cazuri: 

- la analizarea privind activitatea Serviciului Public 
Judeţean de Protecţia Plantelor, comisia a propus reorganizarea 
serviciului public (şedinţa extraordinară al Consiliului 
Judeţean Covasna din 12 ianuarie 2005); 

- la Raportul privind activitatea Şcolii Populare de Arte 
şi Meserii Sfântu Gheorghe, s-a formulat propunerea de 
înfiinţare a unei secţii externe la Întorsura Buzăului, începând 
cu anul şcolar 2005/2006; 

- la analizarea activităţii Şcolii speciale din Olteni şi 
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Sfântu Gheorghe s-au formulat propuneri în sensul gospodăririi mai 
atente a resurselor financiare (Şcoala specială Olteni) repararea 
acoperişului clădirii şcolii şi refacerea terenului de joacă pentru 
copii (la Şcoala specială Sfântu Gheorghe); 

- cu ocazia discutării Proiectului de hotărâre privind spijinul 
financiar acordat unor acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele 
religioase, pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi sportive; precum 
şi repartizarea sprijinului financiar acordat instituţiilor de cult din 
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2005, avizul 
favorabil s-a acordat cu menţiunea ca la aceste acţiuni să se poarte 
tricouri cu însemnele Consiliului Judeţean Covasna (în şedinţa 
ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 31 martie 2005. 

În vederea familiarizării aleşilor locali cu cerinţele care se 
impun comunităţilor locale de Uniunea Europeană în vederea 
aderării României, în calitate de preşedinte al Comisiei economice 
al Consiliului Judeţean Covasna, comunitatea locală a fost 
reprezentat la Adunarea generală a Regiunilor Europene 
organizat la Strasburg, la sfârşitul anului 2005.  

 

Sf. Gheorghe 22 februarie 2005 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 
KOPACZ LÁSZLÓ BĂNCILĂ LECA 
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