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Nr. Hotărârea Pag. 
85 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului 

Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de 
interes judeţean pe anul 2007 
 

3 

86 privind utilizarea în anul 2007 al fondului 
de rulment propriu al Consiliului Judeţean 
Covasna 
 

7 

87 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 
„Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

10 

88 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi 
a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 
2007/2008, precum şi a organigramei, a 
statului de funcţii şi a numărului de 
personal al Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii Sfântu Gheorghe 
 

11 

89 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judeţean Covasna cu Consiliul Judeţean 
Harghita şi Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki 
Sportegylet în vederea organizării şi 
finanţării acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului 
Secuiesc” care se va desfăşura în perioada 
9-12 august 2007 
 

14 

90 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii al Centrului de Studii 
Europene 

16 

 

Nr. Hotărârea Pag. 
91 pentru modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 
privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” 
SA. Covasna prin reorganizarea Regiei 
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

17 

92 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul 
de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri 
SA Covasna 
 

20 

93 pentru aprobarea Documentaţiei tehnice 
privind identificarea şi delimitarea terenului 
şi construcţiilor din incinta „Muzeului 
Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe” în 
vederea întabulării 
 

21 

94 privind desemnarea domnului Szász Jenő ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna 
în Comisia de evaluare a subproiectelor 
depuse conform Ordinului ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1685/2007 
 

21 

95 privind numirea Comisiei pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării 
utilităţii publice a monumentului istoric 
Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la 
Covasna-Comandău 
 

21 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE ACTE 
 

Alte acte Pag. 
RAPORT privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean Covasna în perioada 
1 ianuarie-30 iunie 2007 

24 

RAPORT cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al 
anului 2007 

26 

RAPORT asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 
Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2007 

26 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Hotărârea Pag. 
96 privind constituirea Grupului de lucru pentru 

evaluarea de mediu a „Planului Urbanistic 
Zonal-Centru integrat de management al 
deşeurilor” 
 

22 

97 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 135/2005 
privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
prevenirii şi combaterii exploatării copiilor 
prin muncă, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 19/2006 
 

23 

98 pentru modificarea anexei nr. 1* la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 
privind aprobarea reorganizării Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, 
cu modificările ulterioare 
 

23 

99 privind aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna la Proiectul Expoziţia 
„Pasaje şi tranziţie - Drogurile” 

24 
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HOTĂRÂREA Nr. 85/2007 
 

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

anul 2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, 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 2007, văzând 
Raportul Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
întocmite în acest sens, având în vedere: art. 19, alin. (2) din 
Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările 
ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1661/bis/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma 
donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, Legea 
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art. 97, 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 
republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 
2007, conform anexelor nr. 1D, 1/1b, 1/4c, 1/19c, 1/25a, 1/26a, 
VP**, VP6a, 23 şi 2b3 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 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1D la Hotărârea nr. 85/2007 
BUGETUL LOCAL  

(mii lei) 
din care: 

Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.3+87+93+100) 00.01  3.84      3.84   
2 VENITURI PROPRII (rd.3-32+87+93) 48.02  3.84      3.84   
3 I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) 00.02  3.84      3.84   
53 C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) 00.12  3.84      3.84   
63 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.64+72+75+80+84) 00.14  3.84      3.84   
84 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (rd.85+86) 37.02  3.84      3.84   
85 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01  3.84      3.84   
129 TOTAL CHELTUIELI (rd.195+288+325+485+560) 49.02  3.84      3.84   

130 
CHELTUIELI CURENTE (rd.197+230+265+277+290+305+327+370+398+ 
442+487+527+562+588+618+637+675) 

01 - 8.66     - 8.66   

132 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (rd.199+232+266+292+307+329+372+ 
400+444+489+529+564+590+620+639+677) 

20  3.84      3.84   

140 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.233) 50 - 23.35     - 23.35   
141 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale (rd.234) 50.04 - 23.35     - 23.35   

142 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE (rd.200+235+278+308+330+373+401+445+490+530+594+621+ 
642+678) 

51  8.85      8.85   

143 
Transferuri curente (rd.201+236+279+309+331+374+402+446+491+531+ 
595+622+679) 

51.01  8.85      8.85   

144 
Transferuri către instituţii publice (rd.202+237+310+332+375+403+447+ 
492+532+596+623+680) 

51.01.01  8.85      8.85   

164 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.207+340+407+457+497+685) 59  2.00      2.00   
167 Asociaţii şi fundaţii (rd.342+408+458) 59.11  2.00      2.00   

171 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.209+245+293+311+343+383+411+459+ 
499+538+569+600+624+649+687) 

70  12.50      12.50   

172 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.210+246+294+312+344+384+ 
412+460+500+539+471+601+625+650) 

71  12.50      12.50   

173 
Active fixe (rd.211+247+295+313+345+385+413+461+501+540+571+602+ 
626+651+689) 

7101  12.50      12.50   

174 
Construcţii (rd.212+248+296+314+346+386+414+462+502+541+572+603+ 
627+652+690) 

71.01.01  12.50      12.50   

193 Deficit (rd. 711) 93.01 1.50   1.50  
195 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.196+229+264+276) 50.02 - 10.85   - 23.35  12.50   
196 Autorităţi publice şi acţiuni externe (rd.226) 51.02  12.50      12.50   
209 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210+218) 70  12.50      12.50   
210 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216) 71  12.50      12.50   
211 Active fixe (rd.212+213+214+215) 71.01  12.50      12.50   
212 Construcţii 71.01.01  12.50      12.50   
226 Autorităţi executive şi legislative (rd.227) 51.02.01  12.50      12.50   
227 Autorităţi executive 51.02.01.03  12.50      12.50   
229 Alte servicii publice generale (rd.258+259+260+261+262) 54.02 - 23.35     - 23.35   
230 CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232+233+235+239) 01 - 23.35     - 23.35   
233 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.234) 50 - 23.35     - 23.35   
234 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 - 23.35     - 23.35   
258 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 54.02.05 - 23.35     - 23.35   
325 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.326+369+397+441) 64.02  5.84      5.84   
397 Cultură, recreere şi religie (rd.424+434+438+439) 67.02  2.00      2.00   
398 CHELTUIELI CURENTE (rd.399+400+401+404+407) 01  2.00      2.00   
407 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.408+409+410) 59  2.00      2.00   
408 Asociaţii şi fundaţii 59.11  2.00      2.00   
434 Servicii recreative şi sportive (rd.435+436+437) 67.02.05  2.00      2.00   
435 Sport 67.02.05.01  2.00      2.00   
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din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

441 Asigurări şi asistenţă socială (rd.474+475+477+478+479+480+483) 68.02  3.84      3.84   
442 CHELTUIELI CURENTE (rd.443+444+445+448+453+457) 01  3.84      3.84   
444 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20  3.84      3.84   
477 Asistenţă socială pentru familie şi copii 68.02.06  3.84      3.84   
560 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (rd.561+587+617+636+674) 79.02  8.85      8.85   
674 Alte acţiuni economice (rd.702+703+704+705+706) 87.02  8.85      8.85   
675 CHELTUIELI CURENTE (rd.676+677+679+682+686) 01  8.85      8.85   

678 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE (rd.679) 

51  8.85      8.85   

679 Transferuri curente (rd.680) 51.01  8.85      8.85   
680 Transferuri către instituţii publice 51.01.01  8.85      8.85   
706 Alte acţiuni economice 87.02.50  8.85      8.85  

 
Anexa nr. 1/1b la Hotărârea nr. 85/2007 

 
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 

Autorităţi executive 
 

Capitolul: 51.02 Autorităţi publice 
Subcapitolul: 51.02.01.03 Autorităţi executive (Panou publicitar) 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   12.50      12.50   
234 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70  12.50      12.50   
235 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71  12.50      12.50   
236 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01  12.50      12.50   
237 Construcţii 71.01.01  12.50      12.50   

 

Anexa nr. 1/4c la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

 

Capitolul: 54.02 Alte servicii publice generale 
Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)  - 23.35     - 23.35   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 - 23.35     - 23.35   

130 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01+50.02+50.04) 50 - 23.35     - 23.35   
133 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale  50.04 - 23.35     - 23.35   

 

Anexa nr. 1/19c la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
DGASPC 

 

Capitolul: 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 
Subcapitolul: 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 

din care: Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   3.84      3.84   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01  3.84      3.84   

37 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+20.06+ 
20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+20.22+ 
20.23+20.24+20.25+20.30) 

20  3.84      3.84   

38 
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+20.01.06+ 
20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30) 

20.01  2.00      2.00   

47 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  20.01.09  2.00      2.00   
58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05  0.60      0.60   
61 Alte obiecte de inventar 20.05.30  0.60      0.60   

84 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 
20.30.08+20.30.09+20.30.30) 

20.30  1.24      1.24   

93 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30  1.24      1.24   
 

Anexa nr. 1/25a la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Centrul de studii europene 

 

Capitolul: 87.02 Alte acţiuni economice 
Subcapitolul: 87.02.50 Alte acţiuni economice 

din care: Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   8.85      8.85   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01  8.85      8.85   

134 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51  8.85      8.85   
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din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

135 

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.02+51.01.03+51.01.04+51.01.05+51.01.06+ 
51.01.07+51.01.08+51.01.09+51.01.10+51.01.11+51.01.12+51.01.13+51.01.14+51.01.15+ 
51.01.16+51.01.17+51.01.18+51.01.19+51.01.20+51.01.21+51.01.22+51.01.23+51.01.24+ 
51.01.25+51.01.26+51.01.31) 

51.01  8.85      8.85   

136 Transferuri către instituţii publice 51.01.01  8.85      8.85   
 

Anexa nr. 1/26a la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

 

Capitolul: 67.02 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul: 67.02.05.01 Sport 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   2.00      2.00   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01  2.00      2.00   

209 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+ 
59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+ 
59.20+59.21+59.22+59.23+59.24) 

59  2.00      2.00   

220 Asociaţii şi fundaţii 59.11  2.00      2.00   
 

Anexa nr. VP** la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL 
pe anul 2007 (mii lei) 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2+31+35) 00.10  8.85      8.85   
35 IV. SUBVENŢII (rd.36)   8.85      8.85   
36 Subvenţii de la alte administraţii (rd.37+38) 43.10  8.85      8.85   
37 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09  8.85      8.85   
40 TOTAL CHELTUIELI (rd.59+74+78+94+126+143+170+189+211+227+242+257)   8.85      8.85   
41 CHELTUIELI CURENTE (rd.60+75+79+95+127+144+171+190+212+228+243+258) 01  8.85      8.85   

42 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.61+80+96+128+145+172+191+ 
213+229+244+259) 

10  8.85      8.85   

257 Alte acţiuni economice (rd.272) 87.10  8.85      8.85   
258 CHELTUIELI CURENTE (rd.259+260) 01  8.85      8.85   
259 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10  8.85      8.85   
272 Alte acţiuni economice 87.10.50  8.85      8.85   

 

Anexa nr. VP6a la Hotărârea nr. 85/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE 2007 (mii lei) 
Centrul de Studii Europene 

 

Capitolul: 87.10 Alte acţiuni economice 
Subcapitolul: 87.10.50 Alte acţiuni economice 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   8.85      8.85   
2 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01  8.85      8.85   
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10  8.85      8.85   

4 
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.02+10.01.03+10.01.04+10.01.05+ 
10.01.06+10.01.07+10.01.08+10.01.09+10.01.10+10.01.11+10.01.12+10.01.13+ 
10.01.14+10.01.15+ 10.01.16+10.01.30) 

10.01  6.81      6.81   

5 Salarii de bază 10.01.01  5.45      5.45   
8 Spor de vechime 10.01.04  1.36      1.36   
29 Contribuţii (cod 10.03.01+10.03.02+10.03.03+10.03.04+10.03.05+10.03.06+10.03.07) 10.03  2.04      2.04   
30 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01  1.33      1.33   
31 Contribuţii de asigurări de şomaj  10.03.02  0.14      0.14   
32 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03  0.41      0.41   
33 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04  0.08      0.08   
35 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06  0.06      0.06   
36 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare la plata creanţelor salariale 10.03.07  0.02      0.02   

 

Aneaxa nr. 23 la Hotărârea nr. 85/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 
cu finanţare din bugetul local (mii lei) 

 

Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 209,8 12.50 222,30 
A) Investiţii în continuare    
B) Investiţii noi   11,00 
C) Alte cheltuieli de investiţii  209,80  209,80 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare  12.50 12.50 
1. Cap. 51.02 Autorităţi publice  12.50 12.50 
Subcap. 51.02.01.03 Autorităţi executive  12.50 12.50 
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Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

B) Investiţii noi  12.50 12.50 
1. Cap. 60.02.Apărare 50,50  50,50 
Subcap. 60.02.02.Apărarea naţională    
C) Alte cheltuieli de investiţii 50,50  50,50 
2. Cap. 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 10,00  10,00 
Subcap. 61.02.05. Protecţia civilă şi protecţia    
contra inundaţiilor    
C) Alte cheltuieli de investiţii 10,00  10,00 
3.Cap. 65.0.02 Învăţământ 1,3  1,3 
Subcap. 65.02.50 Alte cheltuieli în dom. învăţământului  1,3  1,3 
C) Alte cheltuieli de investiţii  1,3  1,3 
4.Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie  6,00  6,00 
Paragraf 67.02.05.03.Întreţinere grădini publice,     
parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement    
C) Alte cheltuieli de investiţii 6,00  6,00 
5. Cap. 68.02. Asigurări şi asistenţă socială 37,00  37,00 
Subcap. 68.02.06. Asist. soc. pt. familie şi copii    
C) Alte cheltuieli de investiţii 37,00  37,00 
6. Cap. 84.02.Transport rutier 105.00  105.00 
Subcap. 68.02.03.01 Drumuri şi poduri 105.00  105.00 
C) Alte cheltuieli de investiţii 105,00  105,00 

 

Anexa nr. 2b3 la Hotărârea nr. 85/2007 
LISTA 

CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII  
defalcate pe capitole bugetare, instituţii publice, lucrări şi categorii de bunuri pe anul 2007 finanţare din bugetul local (mii lei) 

 

Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 209,8 12,50 222,30 
A) Investiţii în continuare    
B) Investiţii noi  12,50 12,50 
C) Alte cheltuieli de investiţii  209,80  209,80 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare    
1. Cap. 51.02 Autorităţi publice  12,50 12,50 
Subcap. 51.02.01.03 Autorităţi executive  12,50 12,50 
B) Investiţii noi  12,50 12,50 
Panou publicitar  12,50 12,50 
2. Cap. 60.02. Apărare 50,50  50,50 
Subcap. 60.02.02. Apărarea naţională    
C) Alte cheltuieli de investiţii  50,50  50,50 
Centrul militar judeţean    
- înlocuirea porţilor de acces    
- aparatură tehnică de calcul    
- imprimantă    
- softuri    
- mobilier    
- reabilitarea sistemului de încălzire la sediu    
3. Cap. 61.02. Ordine publică şi siguranţa natională 10,00    
Subcap. 61.02.05. Protecţia civilă şi protecţia     
contra inundaţiilor    
C) Alte cheltuieli de investiţii 10,00  10,00 
Serviciul de protecţie civilă    
- videoproiector    
- detector de gaze    
- remorcă autoutilitară    
4.Cap. 65.02 Învăţământ  1,3  1,3 
Subcapitol 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul înv.    
C) Alte cheltuieli de investiţii  1,3  1,3 
Taxa pe valoarea adăugată aferentă produselor care reprezintă cheltuieli de capital la Proiectul cu finanţare 
externă de la Delegaţia Comisiei Europene „ Europa Tinerilor, Europa Ta” 

   

-videoproiector 0,58  0,58 
-ecran proiecţie 0,05  0,05 
-calculator 0,25  0,25 
-licenţă Windows professional 0,08  0,08 
-Microsoft Office 0,14  0,14 
-NIS 2007 INTERNET 0,04  0,04 
-Aparat Foto CANON  0,10  0,10 
-Flipchart  0,06  0,06 
5.Cap.67.02.Cultură, recreere şi religie  6,00  6,00 
Subcap.67.02.05. Servicii recreative şi sportive    
Paragraf 67.02.05.03. Întretinere grădini publice,     
parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement    
C) Alte cheltuieli de investiţii 6,00  6,00 
- gard de protecţie a „Parcului natural – Munţii Nemira”    
- aparat GPS    
6. Cap. 68.02. Asigurări şi asistenţă socială 37,00  37,00 
 Subcap. 68.02.06.Asist. soc. pt. familie şi copii    
C) Alte cheltuieli de investiţii 37,00  37,00 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Covasna    
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Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

- autoturism    
- taxă verificare proiect instalaţii, taxă ISC    
7. Cap.84.02.Transporturi 105,00  105,00 
Subcap.84.02.03. Transport rutier    
Paragraf 84.02.03.01 Drumuri şi poduri    
C) Alte cheltuieli de investiţii 105,00  105,00 
- Documentaţie tehnică pentru “Pietruirea DC 14 Covasna – Comandău”    

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 86/2007 

 

privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment 
propriu al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea în 
anul 2007 al fondului de rulment al Consiliului Judeţean 
Covasna, văzând Raportul Direcţiei economice precum şi 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, în conformitate 
cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu completările ulterioare, în baza art. 91 alin.(1) lit. „f” 
şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2007 al fondului de 

rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna, pentru 
finanţarea unor investiţii, conform anexelor nr. FR4, FR3a, 
FR10a, FR15, 24FR şi 2b4FR, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

 
Anexa nr. FR4 la Hotărârea nr. 86/2007 

 

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL (mii lei) 
 

din care: Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL VENITURI (rd.2)   282.00      282.00   
2 I. VENITURI CURENTE (rd.3)   282.00      282.00   
3 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)   282.00      282.00   
4 C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (rd.5)   282.00      282.00   
5 Diverse venituri (rd.6+7+8+9+10+11) 36.11  282.00      282.00   
10 Fond de rulment 36.11.10  282.00      282.00   
13 TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)   282.00      282.00   

17 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+ 
242) 

70  282.00      282.00   

18 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+ 
192+ 210+227+243) 

71  282.00      282.00   

19 Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244) 71.01  282.00      282.00   
20 Construcţii 71.01.01  250.00      250.00   
23 Alte active fixe 71.01.30  32.00      32.00   
65 Învăţământ (rd.78+81+85+86+88) 65.11  150.00      150.00   
69 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70) 70  150.00      150.00   
70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76) 71  150.00      150.00   
71 Active fixe (rd.72+73+74+75) 71.01  150.00      150.00   
72 Construcţii 71.01.01  150.00      150.00   
78 Învatamânt preşcolar şi primar (rd.79+80) 65.11.03  150.00      150.00   
80 Învăţământ primar 65.11.03.02  150.00      150.00   
141 Asigurări şi asistenţă socială (rd.154+155+157+158+159+160+163) 68.11  100.00      100.00   
145 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 70  100.00      100.00   
146 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152) 71  100.00      100.00   
147 Active fixe (rd.148+149+150+151) 71.01  100.00      100.00   
148 Construcţii 71.01.01  100.00      100.00   
157 Asistenţă socială pentru familie şi copii 68.11.06  100.00      100.00   
187 Protecţia mediului (rd.200+203) 74.11  32.00      32.00   
191 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192) 70  32.00      32.00   
192 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198) 71  32.00      32.00   
193 Active fixe (rd.194+195+196+197) 71.01  32.00     32.00  
197 Alte active fixe 71.01.30  32.00     32.00  
200 Salubritate şi gestiunea deşeurilor (rd.201+202) 74.11.05  32.00     32.00  
202 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.11.05.02  32.00     32.00  
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Anexa nr. FR3a la Hotărârea nr. 86/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

 

Capitolul: 65.11 Învăţământ 
Subcapitolul: 65.11.03.02 Învăţământ primar (Dobolii de sus) 

din care: Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   150.00      150.00   
234 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70  150.00      150.00   
235 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71  150.00      150.00   
236 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01  150.00      150.00   
237 Construcţii 71.01.01  150.00      150.00   

 

Anexa nr. FR10a la Hotărârea nr. 86/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
Autorităţi executive 

 

Capitolul: 74.11 Protecţia mediului 
Subcapitolul: 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 

din care: 
Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   32.00      32.00   
234 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70  32.00      32.00   
235 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71  32.00      32.00   
236 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01  32.00      32.00   
240 Alte active fixe  71.01.30  32.00      32.00   

 

Anexa nr. FR15 la Hotărârea nr. 86/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE (mii lei) 
DGASPC 

 

Capitolul: 68.11 Asigurări şi asistenţă socială 
Subcapitolul: 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 

din care: Nr. 
rând 

Denumirea indicatorilor Cod 
Anul 
2007 Trim. 

I. 
Trim. 
II. 

Trim. 
III. 

Trim. 
IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)   100.00    100.00  
234 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70  100.00    100.00  
235 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71  100.00    100.00  
236 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01  100.00    100.00  
237 Construcţii 71.01.01.  87.00   87  

 Alte active fixe 71.01.30  13.00    13.00  
 

Anexa nr. 24FR la Hotărârea nr. 86/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 
cu finanţare din fondul de rulment (mii lei) 

Lista actualizată-iulie 2007 
 

Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 7995.4 282 8277.4 
A) Investiţii în continuare 1300 237 1537 
B) Investiţii noi 2641 13 2654 
C) Alte cheltuieli de investiţii 4054.4 32 4086.4 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare    
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe 2030 0 2030 
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative 2030 0 2030 
Paragraf 51.11.01.03. Autorităţi executive 2030 0 2030 
B) Investiţii noi 950  950 
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe 950  950 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1080  1080 
2. Cap. 65.11 Învăţământ 250 150 400 
Subcapitolul 65.11.03 250 150 400 
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar 250 150 400 
A) Investiţii în continuare 250 150 400 
Reconstrucţie şcoală cl.I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare 250 150 400 
3. Cap. 66.11 Sănătate 650 0 650 
Subcapitolul 66.11.06 650 0 650 
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale 650 0 650 
B) Investiţii noi 650 0 650 
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe 650  650 
4. Cap. 67.11. Cultură recreere şi religie 2134.4 0 2134.4 
I. Subcapitolul 67.11.03. Servicii culturale 963.4 0 963.4 
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci 21 0 21 
C) Alte cheltuieli de investiţii 21  21 
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee 500 0 500 
C) Alte cheltuieli de investiţii 500  500 
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii 402.4 0 402.4 
B) Investiţii noi 376  376 
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Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

C) Alte cheltuieli de investiţii 26.4  26.4 
d) Paragraf 67.11.03.08 Centre de conservare şi promovare culturii tradiţionale 40 0 40 
C) Alte cheltuieli de investiţii 40  40 
II. Subcapitolul 67.11.50.Alte servicii în domeniul culturii 1171 0 1171 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1171  1171 
5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială 0 100 100 
Subcapitolul 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 0 100 100 
A) Investiţii în continuare 0 87 87 
B) Investiţii noi 0 13 13 
6. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
Subcapitolul 70.11.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
C) Alte cheltuieli de investiţii 31  31 
7. Cap. 74.11 Protecţia mediului 122 32 154 
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 122 32 154 
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 122 32 154 
C) Alte cheltuieli de investiţii 122 32 154 
8. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1050 0 1050 
Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
Paragraf 80.11.01.30. Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
A) Investiţii în continuare 1050 0 1050 
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare 1050  1050 
9. Cap. 84.11. Transporturi 1728 0 1728 
I. Subcapitolul 84.11.03. Transporturi rutiere 728 0 728 
Paragraf 84.11.03.01. Drumuri şi poduri 728 0 728 
B) Investiţii noi 665 0 665 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C 665  665 
C) Alte cheltuieli de investiţii 63  63 
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului 1000 0 1000 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1000  1000 

 

Anexa nr. 2b4FR la Hotărârea nr. 86/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 
cu finanţare din fondul de rulment defalcate pe capitole bugetare, instituţii publice, lucrări şi categorii de cheltuieli (mii lei) 

Lista actualizată-iulie 2007 
 

Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 7995.4 282 8277.4 
A) Investiţii în continuare 1300 237 1537 
B) Investiţii noi 2641 13 2654 
C) Alte cheltuieli de investiţii 4054.4 32 4086.4 
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 0   0 
1. Cap. 51.11.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe 2030 0 2030 
Subcapitolul 51.11.01. Autorităţi executive şi legislative 2030 0 2030 
Paragraf 51.11.01.03. Autorităţi executive 2030 0 2030 
B) Investiţii noi 950 0 950 
Consolidarea şi reamenajarea clădirii Bazarului din mun. Sf. Gheorghe 950   950 
C) Alte cheltuieli de investiţii, aparatură tehnică de calcul inclusiv programe (softuri), scanner, licenţe 
antivirus+server+modificare reţea, laptop, aparate tipografie, videoproiector, aparate tipografie, touch screen, 
prefezabilitate sistem informaţional, centrală telefonică, instalaţii de sonorizare-traducere, autoturisme 2 buc, aparat 
de spălat auto, aparat de copiat 2 buc, semiremorcă, elaborarea proiectelor de execuţie pt. „Consolidare şi 
reamenajarea clădire Bazar din mun. Sf. Gheorghe” 

1080  1080 

2. Cap. 65.11 Învăţământ 250 150 400 
Subcapitolul 65.11.03 250 150 400 
Paragraf 65.11.03.02 Învăţământ primar 250 150 400 
A) Investiţii în continuare 250 150 400 
Reconstrucţie şcoală cl.I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, com Boroşneu Mare 250 150 400 
3. Cap. 66.11 Sănătate 650 0 650 
Subcapitolul 66.11.06 650 0 650 
Paragraf 66.11.06.01 Spitale generale 650 0 650 
B) Investiţii noi 650 0 650 
Spălătorie la Spitalul judeţean „Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe 650   650 
4. Cap. 67.11. Cultură recreere şi religie 2134.4 0 2134.4 
I. Subcapitolul 67.11.03. Servicii culturale 963.4 0 963.4 
a) Paragraf 67.11.03.02 Biblioteci 21 0 21 
C) Alte cheltuieli de investiţii 21 0 21 
- documentaţia tehnică a clădirii sediului Bibliotecii judeţene Bod Peter 21   21 
b) Paragraf 67.11.03.03 Muzee 500 0 500 
C) Alte cheltuieli de investiţii 500 0 500 
- Achiziţionarea Muzeului Etnografic Haszmann Pal din Cernat 500   500 
c) Paragraf 67.11.03.05 Şcoala populară de arte şi meserii 402.4 0 402.4 
B) Investiţii noi 376 0 376 
Reabilitare clădiri Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe 376   376 
C) Alte cheltuieli de investiţii 26.4 0 26.4 
Elaborare proiect privind reabilitarea clădirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii 26.4   26.4 
d) Paragraf 67.11.03.08 Centre de conservare şi promovare culturii tradiţionale 40 0 40 
C) Alte cheltuieli de investiţii 40 0 40 
- autoturism la Centrul de cultură a judeţului Covasna 40   40 
II. Subcapitolul 67.11.50. Alte servicii în domeniul culturii 1171 0 1171 
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Denumire 
Program 
actualizat 

Influenţe 
Program 
rectificat 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1171 0 1171 
- achiziţii terenuri aferente înfiinţării de parcuri turistice 350   350 
- Parc memorial al Covăsnenilor de pretutindeni 821   821 
5. Cap. 68.11 Asigurări şi asistenţă socială 100 100 200 
Subcapitolul 68.11.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 100 100 200 
A) Investiţii în continuare 87 87 174 
Centru de reabilitare pentru copii cu handicap sever în conacul „Potsa” din Chilieni 87 87 174 
B) Investiţii noi 13 13 26 
Rampă de acces la Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane Vărstnice Lemnia 13 13 26 
6. Cap. 70.11 Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
Subcapitolul 70.11.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor şi dezvoltării comunale 31 0 31 
C) Alte cheltuieli de investiţii 31 0 31 
Elaborare planuri urbanistice zonale (Bodoc, Bixad, Malnaş Băi, Vâlcele, Breţcu, Belin, Şugaş Băi) 31   31 
7. Cap. 74.11 Protecţia mediului 154 32 186 
Subcapitol 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 154 32 186 
Paragraf 74.11.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 154 32 186 
C) Alte cheltuieli de investiţii 154 32 186 
- achiziţii teren 100   100 
- elaborarea PUZ depozit ecologic deşeuri 54 32 86 
8. Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1050 0 1050 
Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
Paragraf 80.11.01.30. Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 1050 0 1050 
A) Investiţii în continuare 1050 0 1050 
Amenajarea sediului Incubatorului de Afaceri - finalizare 1050   1050 
9. Cap. 84.11. Transporturi 1728 0 1728 
I. Subcapitolul 84.11.03. Transporturi rutiere 728 0 728 
Paragraf 84.11.03.01. Drumuri şi poduri 728 0 728 
B) Investiţii noi 665 0 665 
Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe DJ 121C 665   665 
C) Alte cheltuieli de investiţii 63 0 63 
- expertiză tehnică poduri, proiectare drumuri 15   15 
- lucrări de cadastrul drumurilor 13   13 
- elaborare proiect tehnic pentru „Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului DJ 121 C” 35   35 
II. Subcapitolul 84.11.50 Alte cheltuieli în domeniul transportului 1000 0 1000 
C) Alte cheltuieli de investiţii 1000 0 1000 
- Achiziţionerea ansamblului tehnic „Planul inclinat de la Comandău” 1000   1000 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 87/2007 
 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de aprobare a organigramei şi statului de funcţii al Bibliotecii 
Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár; având în 
vedere: Raportul Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; art. 44, 
alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. (2) din O.G. 
nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 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, ţinând cont de adresa 
nr. 230 din 18.06.2007 a Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod 
Péter Megyei Könyvtár; în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. 
„c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 1 august 2007, 
Organigrama şi Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Bod 
Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, conform anexelor nr. 1 şi 
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data aplicării prezentei hotărâri se abrogă: 

- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
93/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Bibliotecii 
Judeţene Covasna; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2007 
privind aprobarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 
„Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 
Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 87/2007 
 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 87/2007 

 

STATUL DE FUNCŢII 
al Bibliotecii Judeţene Bod Péter - Bod Péter Megyei Könyvtár 

 

Nr. crt. Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere Nivel de studii Număr de posturi 
1 Bibliotecar gr. IA Director S 1 
2 Bibliotecar gr. II Şef serviciu S 1 
3 Bibliotecar gr. IA   S 1 
4 Bibliotecar gr. I   S 5 
5 Bibliotecar gr. IA Şef birou S 1 
6 Bibliotecar gr. II   S 4 
7 Bibliotecar gr. I   SSD 1 
8 Bibliotecar gr. II Şef birou SSD 1 
9 Bibliotecar gr. II   SSD 1 
10 Bibliotecar gr. III   SSD 1 
11 Bibliotecar I Şef birou PL 1 
12 Bibliotecar I   PL 1 
13 Bibliotecar II   PL 4 
14 Bibliotecar II Şef birou PL 1 
15 Bibliotecar III   PL 2 
16 Economist gr. III Contabil şef S 1 
17 Secretar-dactilograf I   M 1 
18 Administrator I   M 1 
19 Referent I   M 1 
20 Tâmplar I     1 
21 Legător de carte III     2 
22 Îngrijitor I     1 
23 Îngrijitor II     1 
24 Paznic I     1 

TOTAL 36 
 

HOTĂRÂREA Nr. 88/2007 
 

privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2007/2008, precum şi a 
organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de 
personal al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
31 iulie 2007; analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea Planului de 
şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de 
funcţii şi a numărului de personal pentru anul şcolar 2007/2008 
la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe; văzând: 
Raportul Direcţiei Economice; rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în 
acest sens; ţinând cont de adresa nr. 155/06.07.2007 a Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, având în vedere: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor 
specifice aşezămintelor culturale; Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi alin. (5) lit. „a” pct. 1 
şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de şcolarizare al Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe valabil pentru anul şcolar 
2007/2008, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă taxele de şcolarizare la Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe valabile pentru anul şcolar 
2007/2008, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul 
de personal al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând 
cu data de 01 august 2007. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 83/2006 privind aprobarea Planului de 
şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2006/2007, 
a organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii al 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 88/2007 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII AN ŞCOLAR 2007-2008 

 

Număr de elevi pe ani de studii Nr. 
crt. 

Discipline 
Durata de 
studii-ani An I An II An III An IV An V 

TOTAL 

Secţia Sf. Gheorghe 
1 Canto 3 3 11 6   20 
2 Acordeon 3 3     3 
3 Pian 5 6 20 11 6 12 55 
4 Chitară 3 8 6 11   25 
5 Sintetizator 3 12 3 12   27 
6 Ţambal 3 1     1 
7 Vioară 5 3 3 2 2  10 
8 Saxofon 3 1 1 1   3 
9 Percuţie 2 6 4    10 
10 Flaut (block flote) 3 4 5    9 
11 Balet 2 18 47    65 
12 Instrumente de suflat-iniţiere fanfară  3 12  4   16 
13 Taraf 3 6     6 
14 Pictura-desen 3 15     15 
15 Dans popular 2 14 1    15 
16 Ansamblu muzica uşoară 3 6     6 
17 Actorie 2 8     8 
18 Pictură pop. pe lemn 2 12     12 
TOTAL SF. GHEORGHE 138 101 47 8 12 306 

Secţia Reci 
1 Instrumente de suflat-iniţiere fanfară 3 7 8 1   16 
2 Flaut 3 2 1 1   4 
TOTAL RECI 9 9 2   20 

Secţia Covasna 
1 Pian 5 3 1 1 2 1 8 
2 Sintetizator 3 6 8 1   15 
3 Percutie 2       
4 Chitara 3 4 7    11 
TOTAL COVASNA 3 13 16 2 2 1 34 

Secţia Baraolt 
1 Canto 3 2  1   3 
2 Chitară 3 5 3 2   10 
3 Sintetizator 3 15 5 13   33 
4 Pian 5 10 1 3 1 2 17 
5 Dans pupular 2 5 11    16 
TOTAL BARAOLT 37 20 19 1 2 79 

Secţia Întorsura Buzăului 
1 Pictura 3 14 18    32 
2 Dans pop. 2 10     10 
3 Sintetizator 3 8     8 
TOTAL INTORSURA BUZAULUI 32 18    50 

Secţia Vârghiş 
1 Vioară 5 11  1 9  21 
2 Pictură pop. lemn 2 12     12 
TOTAL VÂRGHIŞ 23  1 9  33 

Secţia Tg.Secuiesc 
1 Sintetizator 3 17 4 4   25 
2 Canto 3 3 6    9 
3 Dans clasic, majoret 5 15 14    29 
4 Instructor dans popular 2  14    14 
5 Percuţie 2 9     9 
6 Ceramica pop. 2 12     12 
TOTAL TG SECUIESC 56 38 4   98 

Secţia Bixad 
1 Sintetizator 3 4 1 6   11 
2 Dans pop. 2  17    17 
TOTAL BIXAD 4 18 6   28 
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Număr de elevi pe ani de studii Nr. 
crt. 

Discipline 
Durata de 
studii-ani An I An II An III An IV An V 

TOTAL 

Secţia Zagon 
1 Instrumente suflat-iniţiere fanfară 3 5 21    26 
TOTAL ZAGON 5 21    26 

Secţia Ozun 
1 Instrument suflat-iniţiere fanfară 3 2 18    20 
TOTAL OZUN 2 18    20 

Secţia Zăbala 
1 Arta lemnului 3 12     12 
TOTAL ZĂBALA 12     12 

Secţia Racoşul de Sus 
1 Cusut popular 3 12     12 
TOTAL RACOŞUL DE SUS 12     12 

Secţia Aita Mare 
1 Cioplit in lemn 3 12     12 
2 Instrum. suflat, inţiere fanfară. 3 12     12 
TOTAL AITA MARE 24     24 
TOTAL ŞCOALA POP. DE ARTE 367 259 81 20 15 742 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 88/2007 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE 
la Şcoala populară de arte şi meserii Sfîntu Gheorghe valabile pentru anul şcolar 2007/2008 

 

Nr. 
crt. DISCIPLINELE 

TAXA DE 
ŞCOLARIZARE 
- lei/an şcolar - 

1 Instrumente, canto 300 
2 Balet, dans de societate 180 
3 Dans popular interpreţi, taraf, ansamblu muzică uşoară, arta lemnului 120 
4 Desen, pictură 160 
5 Taxa de înscriere 30 
6 Taxa pentru eliberarea diplomelor 42 

 
Notă: 

♦ Cursurile pentru formarea instructorilor la toate disciplinele vor fi scutite de taxa de şcolarizare. 
♦ Pot beneficia de scutire de la plata taxei de şcolarizare cursanţii care au talent deosebit şi provin din familii cu situaţie familială foarte grea (cu venit 

lunar sub salariul minim brut pe economie pe un membru de familie), cei care obţin premii la manifestările organizate la nivel naţional sau internaţional, precum şi 
copiii de la centrele de plasament din judeţ. 

Cursanţii care fac parte din ansamblul de taraf sau muzică uşoară şi urmează şi cursurile de instrumente vor plăti taxa de şcolarizare aferentă cursului de 
instrumente. 

Scutirile de la plata taxei de şcolarizare se pot acorda cu respectarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat. 
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 88/2007 
 

 
 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 88/2007 
STATUL DE FUNCŢII 

AL ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII SFÎNTU GHEORGHE 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia de execuţie 
Vechimea în 
învăţământ 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Treapta 
rofesională 

Număr 
posturi 

1    Director S  1 
2 Profesor cu grad didactic I 35 - 40 ani  S  3 
3 Profesor cu grad didactic I 18 - 22 ani  S  1 
4 Profesor cu grad didactic II 35 - 40 ani  S  1 
5 Profesor cu grad didactic II 22 - 25 ani  S  2 
6 Profesor cu grad didactic II 18 - 22 ani  S  1 
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Nr. 
crt. 

Funcţia de execuţie 
Vechimea în 
învăţământ 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Treapta 
rofesională 

Număr 
posturi 

7 Profesor cu grad didactic II 6 -10 ani  S  1 
8 Profesor definitiv 35 - 40 ani  S  2 
9 Profesor definitiv 14 - 18 ani  S  2 
10 Profesor definitiv 10 - 14 ani  S  2 
11 Profesor definitiv 2 - 6 ani  S  1 
12 Profesor debutant până 2 ani  S  8 
13 Profesor cu grad didactic I 25 - 30 ani  SSD  1 
14 Profesor cu grad didactic II 30 - 35 ani  SSD  1 
15 Profesor definitiv 25 - 30 ani  SSD  2 
16 Profesor debutant până 2 ani  SSD  3 

Total funcţii didactice 32 
17 Corepetitor   M I 7 
18 Instructor   M I 5 
19 Secretar   M I 1 
20 Administrator financiar (patrimoniu - contabil)  Şef birou M I 1 
21 Administrator financiar (patrim.-administrator)   M I 1 

Total funcţii didactice auxiliare 15 
22 Îngrijitor    I 1 
23 Muncitor calificat    V 1 

Total funcţii administrative 2 
TOTAL GENERAL 49 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 89/2007 
 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Covasna 
cu Consiliul Judeţean Harghita şi Asociaţia de Sport Ciuc-

Csíki Sportegylet în vederea organizării şi finanţării 
acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc” care se va 

desfăşura în perioada 9-12 august 2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu Consiliul Judeţean 
Harghita şi Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet în 
vederea organizării şi finanţării acţiunii Turul ciclist al 
Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007; având în vedere: Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Economică; Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna; luând în considerare: Hotărârea Guvernului nr. 
484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea 
unor probleme financiare în activitatea sportivă; art. 3 alin. (2) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 85/2007 privind rectificarea bugetului 
Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de 
interes judeţean pe anul 2007; în baza art. 91 alin. (6) lit. „a”, 
coroborat cu alin. (5) lit. „a” pct. 6 şi în temeiul art. 97 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Covasna cu 

Consiliul Judeţean Harghita şi Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki 
Sportegylet, fără crearea unei asocieri cu personalitate juridică 
şi cu menţinerea identităţii părţilor contractante, în vederea 
organizării şi finanţării acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului 
Secuiesc”, care se va desfăşura în perioada 9-12 august 2007, 
conform programului prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă proiectul convenţiei de asociere, conform 
anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru derularea 
acţiunii „Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc”, care se va desfăşura 
în perioada 9-12 august 2007. 

Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna cu încheierea convenţiei de asociere, în condiţiile 
legii, potrivit proiectului aprobat la articolul 2 din prezenta. 

Art.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 89/2007  
 

Program privind Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007 
Definirea programului 

 

Denumirea programului: 
Programul Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc pe anul 2007, iniţiat de către Consiliul Judeţean Harghita. Consiliul Judeţean 

Covasna participă ca partener la program. 
Scopul programului: 

Acţiunea are ca scop popularizarea ciclismului şi cuprinderea unui număr cât mai mare de sportivi într-o acţiune organizată, 
respectiv asigurarea posibilităţii de a participa într-o competiţie deschisă tuturor categoriilor de vârstă (seniori şi juniori).  
Obiective: 

Prin organizarea Turului ciclist al Ţinutului Secuiesc s-a propus: 
1. popularizarea ciclismului în Ţinutul Secuiesc; 
2. atragerea tuturor categoriilor de vârstă (seniori şi juniori) în acţiunea organizată; 
3. acţiunea va avea IV etape, la care toţi alergători vor avea un comportament fairplay; 
4. în timpul cursei alergătorii se vor întrece în spirit sportiv; 
5. alergătorii vor merge pe şosea conform regulilor de circulaţie în vigoare. 
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Probele concursului: 
- Joi, 9 august 2007, etapa I-Prolog: acţiunea se va desfăşura pe străzile municipiului Miercurea-Ciuc; 
- Vineri, 10 august 2007, etapa a II-a: Miercurea Ciuc-Băile Tuşnad-Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-Plăieşii de Jos-

Cozmeni-Miercurea-Ciuc, în total 157 km; 
- Sâmbătă, 11 august 2007, etapa a III-a: Miercurea-Ciuc-Izvoru Mureşului-Gheorgheni-Bucin-Praid-Corund-Odorheiu 

Secuiesc - Miercurea-Ciuc, în total 199 km; 
- Duminică, 12 august 2007, etapa a IV-a: CIRCUIT ce se va desfăşura în municipiul Miercurea-Ciuc, pe un traseu bine 

definit. 
Perioada de desfăşurare a proiectului: 

Competiţia va avea loc în zilele de 9, 10, 11 şi 12 august 2007, pe IV etape. 
Grupuri de ţintă: 

Grupurile de ţintă vor fi seniori şi juniori, acţiunea se adresează tuturor categoriilor de vârstă. 
Indicatori de rezultate: 

- număr de acţiuni demarate: concursul va avea IV etape; 
- număr de publicaţii apărute; 
- număr de parteneriate înfiinţate: 
parteneri: Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Judeţean Harghita, C.S 

Intersport, Direcţia pentru Sport Harghita; 
- participanţi la pregătiri: seniori şi juniori. 

Rezultate aşteptate: 
În această competiţie vor fi realizate următoarele clasamente: 

a) Clasamentul individual al etapei-se va întocmi pe baza trecerii concurenţilor la linia de sosire, la sprintul final; 
b) Clasament general individual (tricou roşu)-se va întocmi prin adiţionarea timpului înregistrat de cronometrul oficial al 

cursei pentru fiecare alergător, în toate etapele; 
c) Clasamentul general al sprinturilor (tricoul negru)-câştigătorul clasamentului „cel mai combativ alergător”, va fi declarat 

ciclistul care totalizează cel mai mare număr de puncte atribuite la sprinturile intermediare organizate în oraşele precizate în 
programul cursei;  

d) Clasament general al căţărătorilor (tricoul verde)-care se obţine prin adiţionarea punctelor atribuite la sprinturile organizate 
pe vârfurile de coastă de pe şosea stabilite în programul cursei. 
Indicatori de eficienţă 

a) costuri pe activitate demarată; 
b) costuri pe servicii prestate; 
c) costuri pe competiţii sportive/pe etape; 
d) costul delegaţiilor sportive la competiţie. 

Se vor decerna premii în sume brute (care vor fi impozitate) pentru:  
a) clasament general; 
b) premiul pentru „cel mai bun sportiv”; 
c) premiul pentru „cel mai bun căţărător”; 
d) premiile pentru câştigătorii de etapă. 

 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 89/2007 

- MODEL - 
 

CONVENŢIE DE ASOCIERE 
Nr. _______ din data de_______ /2007 

Părţile contractante: 
1) Consiliul Judeţean Covasna,cu sediul în localitatea Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, cod fiscal 

4201988, cont virament nr. RO16TREZ25624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat prin D-ul Demeter 
János, în calitate de Preşedinte şi Ferencz Lajos, cu funcţia de director executiv Direcţia Economică; 

2) Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în localitatea Miercurea - Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, cod fiscal 
4245763, cont virament nr. RO93TREZ35124680259XXXXX, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentat prin D-ul Bunta 
Levente, în calitate de Preşedinte şi Antal Sándor, cu funcţia de Director Direcţia de Dezvoltare şi Programe Economice; 

3) Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Eroilor nr. 7, judeţul Harghita, 
telefon: 371372, fax: 371165, cod fiscal nr. 11870446, cont virament nr. RO58TREZ3515010XXX000235, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc, reprezentat prin D-ul Geréb István Attila, în calitate de preşedintele asociaţiei şi D-na Bartos Magdolna în calitate 
de responsabil contabilitate. 

CAPITOLUL I. 
Obiectul convenţiei 

 

Art.1. Prezenta convenţie are ca obiect stabilirea condiţiilor de asociere a părţilor susmenţionate, fără crearea unei asocieri cu 
personalitate juridică cu menţinerea identităţii părţilor contractante, în vederea organizării şi cofinanţării acţiunii Turul ciclist al 
Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna va contribui cu suma de 2.000 lei în scopul derulării activităţii programului. 
Art.3. Consiliul Judeţean Harghita va contribui cu suma de 6.000 lei în scopul derulării activităţii programului. 
Art.4. Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet va cofinanţa programul cu suma de 10.000 lei. 
Art.5. Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce vor fi utilizate pentru cofinanţarea activităţilor programului vor fi 

incluse în raportul final, întocmit conform prevederilor prezentului contract. 
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CAPITOLUL II. 
Efectuarea plăţilor  

 

Art.6. Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet va identifica furnizorii adecvaţi pentru asigurarea produselor şi serviciilor 
necesare realizării programului şi va transmite Consiliului Judeţean Covasna şi Consiliului Judeţean Harghita datele acestea, 
împreună cu necesarul de produse şi servicii, urmând ca Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Judeţean Harghita să lanseze 
comenzile, respectiv să le achite, în limita participării financiare aprobate. 

 

CAPITOLUL III 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art.7. Consiliul Judeţean Covasna are următoarele obligaţii: 
- să asigure suma de 2.000 lei pentru programul Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007;  
- în cadrul activităţii de organizare a Turului ciclist al Ţinutului Secuiesc Consiliul Judeţean Covasna se va îngriji de 

mediatizarea programului şi informarea publicului din judeţul Covasna privind programul care se va desfăşura. 
Art.8. Consiliul Judeţean Harghita are următoarele obligaţii: 
- să asigure suma de 6.000 lei pentru programul Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007;  
- în cadrul activităţii de organizare a Turului ciclist al Ţinutului Secuiesc Consiliul Judeţean Harghita se va îngriji de 

mediatizarea programului şi informarea publicului din judeţul Harghita privind programul care se va desfăşura;  
- asigurarea unui punct permanent de informare pentru participanţi şi distribuirea de pliante, etc. 

Art.9. Asociaţia de Sport Ciuc-Csíki Sportegylet se obligă: 
- să contribuie la realizarea acţiunii cu suma de 10.000 RON lei; 
- să asigure monitorizarea programului Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc, pe anul 2007; 
- să înştiinţeze Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Judeţean Harghita despre evoluţia programului şi să prezinte 

rapoarte scrise. 
CAPITOLUL IV. 
Încetarea convenţiei 

 

Art.10. Convenţia încetează în următoarele cazuri: 
- Una din părţi nu îşi respectă angajamentele asumate; 
- Prin acordul scris al părţilor. 
- În caz de forţă majoră, notificată în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL V. 
Clauze speciale 

 

Art.11. Prezenta convenţie intră în vigoare odată cu semnarea de câtre părţile participante la asociere. 
Art.12. Modificarea prezentei convenţii se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional. 
Art.13. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către organele proprii 

de specialitate abilitate ale Consiliului Judeţean Covasna şi Consiliului Judeţean Harghita, precum şi de alte organe de control 
abilitate de lege. 

Art.14. Convenţia se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării convenţiei şi 15 septembrie 2007.  
Art.15. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale 

amiabilă, sau dacă nu este posibilă, de către instanţele judecătoreşti competente. 
Art.16. Prezenta convenţie s-a încheiat în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Sf. Gheorghe,___________2007 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 

PREŞEDINTE, 
Demeter János 

PREŞEDINTE, 
Bunta Levent 

  

DIRECŢIA ECONOMICĂ, 
Ferencz Lajos 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI PROGRAME 
ECONOMICE, 
Antal Sándor 

  
ASOCIAŢIA DE SPORT CIUC-CSÍKI SPORTEGYLET 

PREŞEDINTE, 
Geréb István Attila 

RESPONSABIL DE CONTABILITATE, 
Bartos Magdolna 

 

VIZAT: 
Compartimentul juridic-contencios, control legalitate acte administrative 
 

HOTĂRÂREA Nr. 90/2007 
 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 
Centrului de Studii Europene 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a 

Organigramei şi a Statului de funcţii al Centrului de Studii 
Europene; având în vedere: Raportul Centrului de Studii 
Europene; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 55/2006 
privind înfiinţarea Centrului de Studii Europene; Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 
O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
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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, în baza prevederilor 
art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 1 august 2007, 
Organigrama şi Statul de funcţii al Centrului de Studii Europene, 
conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu data aplicării prezentei hotărâri se abrogă anexele 

nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 55/2006 
privind înfiinţarea Centrului de Studii Europene. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Centrul de Studii Europene. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 90/2007 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 90/2007 
 

STATUL DE FUNCŢII 
AL CENTRULUI DE STUDII EUROPENE 

 

Funcţia  Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Gradul profesional/ 
treapta profesională 

Nr. funcţii 

1 inspector de specialitate director S IA 1 
2 administrator   M I 1 
3 referent   M IA 0.5 
4 muncitor calificat     III 2 
5 îngrijitor     I 2 
6 referent de specialitate   S II 1 
7 referent de specialitate   M II 2 
8 paznic     I 3 

TOTAL GENERAL 12.5 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 91/2007 
 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna, pentru modificarea anexei nr. 2 
la 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, 
cu modificările şi completările ulterioare, Raportul de 
specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate, având în vedere 
prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în baza 
art. 91, alin. (2), lit. „b” şi „c”, art. 92 şi în temeiul art. 97, alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa nr. 2*-Actul constitutiv al Societăţii Comerciale 
Drumuri şi Poduri S.A. Covasna-la 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, cu modificările şi 
completările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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“Art. 13 Atribuţii: 
Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi 

extraordinare. 
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea 

de zi, adunarea generală este obligată: 
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare 

anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, 
respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori 
sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul; 

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de 
administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi 
cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, în condiţiile prezentului act 
constitutiv; 

c) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt 
auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să 
fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; 

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în 
curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor 
consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost 
stabilită prin actul constitutiv; 

e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de 
administraţie, respectiv a directoratului; 

f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după 
caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; 

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia 
sau a mai multor unităţi ale societăţii. 

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte 
ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 

a) schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: 

sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără 
personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede 
altfel; 

e) prelungirea duratei societăţii; 
f) majorarea capitalului social; 
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin 

emisiune de noi acţiuni; 
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 
i) dizolvarea anticipată a societăţii; 
j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător 

sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative; 
k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie 

sau în acţiuni; 
m) emisiunea de obligaţiuni; 
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare 

altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale 
extraordinare. 

Hotărârile privitoare la cele prevăzute la pct. a, b, c, e, f, g, 
h, i, j, k, l şi n din alineatul precedent au valoare de propunere. 
Hotărârile care implică modificarea actului constitutiv sunt 
luate totdeauna de plenul Consiliului Judeţean Covasna.” 

2. Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. Convocarea adunării generale a acţionarilor. 

Adunarea generală este convocată de consiliul de 
administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar. 

Adunările generale ordinare au loc cel puţin odată 
trimestrial, la două luni de la încheierea exerciţiului financiar, 
pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi de 
pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de 
activitate şi a bugetului pe anul în curs. 

Adunarea generală va fi convocată, în conformitate cu 
dispoziţiile din actul constitutiv, cu cel puţin 30 zile înainte de 
data stabilită. 

Convocarea adunării generale a acţionarilor se va face în 

scris şi se va aduce la cunoştinţa membrilor adunării generale a 
acţionarilor prin poştă, cu confirmare de primire, sau personal, 
pe bază de semnătură. 

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, 
precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor 
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În 
cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor 
sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se 
va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de 
aceştia. 

În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea 
fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi 
nu s-ar putea ţine. 

A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua 
fixată pentru prima adunare. 

Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este 
menţionată în înştiinţarea publicată pentru prima adunare, 
termenul de convocare este de 8 zile calendaristice. 

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea 
actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul 
integral al propunerilor. 

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul 
societăţii comerciale sau într-un alt loc indicat în convocare.” 

3. Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. Organizarea adunării generale a acţionarilor. 

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare 
este necesara prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 2/3 
din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării 
generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza 
neândeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, 
adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să 
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi 
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu 
majoritatea voturilor exprimate. 

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale 
extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa 
acţionarilor deţinând cel puţin 2/3 din numărul total de drepturi 
de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor 
reprezentând cel puţin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. 

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate 
al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de 
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de 
dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două 
treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi. 

Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, 
dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală 
şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de 
preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa acestuia 
de către vicepreşedinte. 

Adunarea generală, la propunerea preşedintelui consiliului 
de administraţie, alege dintre membrii săi, 2 secretari care să 
verifice lista de prezenţă a acţionarilor şi să întocmească 
procesul-verbal al adunării. 

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie în registrul 
adunărilor generale. Procesul-verbal va fi semnat de persoana 
care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. 

La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale 
a acţionarilor în care se dezbat probleme privitoare la 
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raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale pot fi 
invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii 
salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.” 

4. Art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. Exercitarea dreptului de vot în adunarea 

generală a acţionarilor. 
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. 
Acţionarii votează, de regulă prin ridicarea mâinii. 
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup 

de acţionari, prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin ¼ 
din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret. 

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea 
membrilor consiliului de administraţie, respectiv a membrilor 
consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori 
demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi pentru luarea 
hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de 
administrare, de conducere şi de control ale societăţii. 

Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau 
actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii 
absenţi sau nereprezentaţi. 

Acţionarii care au calitatea de membri ai consiliului de 
administraţie, directoratului sau consiliului de supraveghere nu 
pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici 
prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problema în care 
persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie. 

Persoanele respective pot vota însă situaţia financiară 
anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege 
sau de actul constitutiv. 

Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, 
fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia 
al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind 
acea operaţiune. 

Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este 
răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, 
nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 

Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-
credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale 
societăţii şi ale celorlalţi acţionari.” 

5. Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 18. Organizarea 
Administrarea societăţii se face în sistem unitar. 
Administrarea şi conducerea societăţii comerciale pe acţiuni 

este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de 
Administraţie, compus din 5 persoane fizice, denumiţi în 
continuare administratori. 

Alegerea a 3 membri în Consiliul de Administraţie se face 
de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani. 

Două persoane în Consiliul de Administraţie sunt 
desemnate de plenul Consiliului Judeţean Covasna prin hotărâre, 
pe o perioadă de 4 ani. 

Selecţia şi desemnarea persoanelor fizice în Consiliul de 
Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor va fi 
făcută pe bază de interviu. 

Persoanele fizice din Consiliul de Administraţie îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

a. cel puţin trei membri să aibă studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 

b. să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea de 
infracţiuni în legătură cu exercitarea funcţiei; 

c. să nu se afle în unul din cazurile de incompatibilitate 
prevăzute de lege. 

Membrii Consiliului de Administraţie pot renunţa la 
funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care 
atrage starea de incompatibilitate în cel mult 15 zile de la 
numirea sau alegerea în această funcţie. 

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, 
Adunarea Generală a acţionarilor sau Consiliul Judeţean 

Covasna, după caz, va desemna un alt membru, cu respectarea 
tuturor condiţiilor enumerate mai sus. 

În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de 
administrator, consiliul de administraţie procedează la numirea 
unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării 
generale ordinare a acţionarilor. 

Dacă vacanţa prevăzută la alineatul precedent determină 
scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, 
administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală 
ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri 
ai consiliului de administraţie. 

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a 
ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la 
expirarea mandatului predecesorului său. 

La prima şedinţă, Consiliul de Administraţie alege dintre 
membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte. 

Conducerea societăţii comerciale se asigură de către 
Consiliul de Administraţie în baza unui contract de 
performanţă semnat de către toţi membrii Consiliului de 
Administraţie, conform prevederilor legale. 

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea 
tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de 
activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege 
pentru adunarea generală a acţionarilor. 

Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii 
unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei 
director general, fixându-le remuneraţia. 

Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara 
consiliului de administraţie. 

Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii poate 
fi numit şi director general. 

Directorii îşi exercită atribuţiile pe baza unui contract de 
mandat. 

Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de 
bază, care nu pot fi delegate directorilor: 

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de 
dezvoltare ale societăţii; 

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar 
şi aprobarea planificării financiare; 

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea 
remuneraţiei lor; 

d) supravegherea activităţii directorilor; 
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării 

generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; 
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii 

insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile 
primite de către consiliul de administraţie din partea adunării 
generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Directorii executivi nu vor putea fi membri în Consiliul de 
administraţie al societăţii. 

Directorii sunt răspunzători faţă de societate şi de terţi, ca 
şi administratorii, pentru neândeplinirea îndatoririlor lor, chiar 
dacă ar exista o convenţie contrară.  

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor 
aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate 
al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate 
de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi 
adunării generale a acţionarilor. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie în calitate de 
director general, conduce şi comitetul de direcţie. 

Decizia Consiliului de Administraţie privind suma 
necesară remunerării membrilor comitetului de direcţie va 
trebui să fie ratificată de adunarea generală. 
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Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea 
absolută a voturilor membrilor săi. 

Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este 
necesar dar cel puţin o data pe lună la sediul societăţii, iar 
comitetul de direcţie, cel puţin o dată pe săptămână. 

Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte 
ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor 
consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi 
prezidează întrunirea. 

Consiliul de administraţie poate fi, de asemenea, convocat 
la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a 
directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de 
către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei 
astfel de cereri. 

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie 
va fi transmisă administratorilor cu 2 zile înainte de data 
întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine 
şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt 
prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de 
urgenţă. 

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va 
cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile 
luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, şi care se 
scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele 
Consiliului de Administraţie. Procesul-verbal este semnat de 
către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt 
administrator. Procesul-verbal se semnează de persoana care a 
prezidat şedinţa şi de secretar. 

La întrunirile Consiliului de Administraţie, directorii vor 
prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile pe care le-au 
executat, iar comitetul de direcţie va prezenta registrul 
deliberărilor sale. 

La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi convocaţi 
şi cenzorii. 

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va 
cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de 
voturi întrunite şi opiniile separate. 

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel 
puţin ½ din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi 
deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. 

Consiliul de Administraţie poate delega unuia sau mai 
multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate 
şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme. 

În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată 
de către directorul general pe baza şi în limitele 
împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau în 
lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă 
societatea comercială semnează actele emise în activitatea 
societăţii. 

Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita 
orice act care este legat de administrarea societăţii comerciale 
în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să 
pună la dispoziţia acţionarilor şi a comisiei de cenzori, la 
cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale. 

Membrii Consiliului de Administraţie răspund solidar sau 
individual, după caz, faţă de societatea comercială pentru 
prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la 
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la prevederile actului 
constitutiv sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În 
astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării 
generale a acţionarilor sau a Consiliului Judeţean Covasna, 
după caz. 

Fiecare administrator va trebui să depună o garanţie pentru 
administraţia sa, aprobată de adunarea generala a acţionarilor. 
Garanţia nu poate fi mai mică decât valoarea nominală a 10 
acţiuni. 

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de 
Administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu 
pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii 
acestora până la gradul al 2-lea inclusiv sunt în acelaşi timp 
patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu 
acelaşi profil de activitate sau cu care sunt în relaţii comerciale 
directe.” 

Art.II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu 
realizarea formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna se împuternicesc reprezentanţii 
Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor 
a S.C. ,,Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna, desemnaţi prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 92/2007 
 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Covasna în Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi 

Poduri SA Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna, raportul 
de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului întocmit în 
acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate, 
având în vedere art. 18 din anexa nr. 2*-Actul Consititutiv al 
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna-aprobat prin 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, văzând art. 94, alin. (21) 
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 baza art. 
92 şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează dl. Ferencz Ludovic, având funcţia 
de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca 
membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi 
Poduri S.A. Covasna. 

Art.2. Se desemnează dl. Sztakics István Attila, având funcţia 
de director executiv al Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al 
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna. 

Art.3. Persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor începe 
activitatea după realizarea formalităţilor legale la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. 

Art.4. Contractul de performanţă prevăzut în Actul 
Constitutiv al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna se va 
încheia între persoanele desemnate la art. 1 şi 2 şi Adunarea 
Generală a Acţionarilor societăţii comerciale. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
împuterniceşte dl Ferencz Ludovic şi dl. Sztakics István Attila 
precum şi Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii 
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Comerciale Drumuri şi Poduri S.A. Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 93/2007 
 

pentru aprobarea Documentaţiei tehnice privind 
identificarea şi delimitarea terenului şi construcţiilor din 
incinta „Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe” 

în vederea întabulării 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea 
Documentaţiei tehnice privind identificarea şi delimitarea 
terenului şi construcţiilor din incinta „Muzeului Naţional 
Secuiesc din Sfântu Gheorghe” în vederea întabulării, având în 
vedere raportul comun al Serviciului administrativ-gospodăresc 
şi patrimoniu şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
ţinând cont de prevederile: art. 26, lit. „b” a Ordinului 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 364/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, Legea nr. 
7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 
91, alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Documentaţia tehnică privind identificarea şi 
delimitarea în vederea întabulării a terenului şi construcţiilor 
înscrise în Cf. nr. 609 Sf. Gheorghe şi Cf. nr. 123 Simeria, 
situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 10, 
judeţul Covasna, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă diminuarea suprafeţei imobilului înscris în 
Cf. nr. 609 Sf. Gheorghe şi Cf. nr. 123 Simeria, cu 871 mp, 
conform prevederilor art. 26, lit. „b” din Ordinul directorului 
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul 
şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în cartea funciară. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 
Covasna, Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu şi 
Direcţia Juridică şi Administraţie publică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 93/2007-Documentaţia tehnică privind 
identificarea şi delimitarea în vederea întabulării a terenului şi construcţiilor 
înscrise în Cf. nr. 609 Sf. Gheorghe şi Cf. nr. 123 Simeria, situate în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 10, judeţul Covasna-, se poate studia la 
Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor 
locale. 
 

HOTĂRÂREA Nr. 94/2007 
 

privind desemnarea domnului Szász Jenő ca reprezentant 
al Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de evaluare a 
subproiectelor depuse conform Ordinului ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 1685/2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, la proiectul de Hotărâre privind numirea d-lui Szász 
Jenő ca reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în 
Comisia de evaluare ce se va numi prin Ordinul ministrului 
Economiei şi Finanţelor, văzând Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
întocmite în acest sens, ţinând cont de adresa Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 
6772/12.07.2007, în conformitate cu Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1685/2007 privind asigurarea 
condiţiilor de derulare a activităţilor convenite cu Banca 
Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea 
mediului şi regenerarea socioeconomică, în baza art. 91 alin. 
(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează domnul Szász Jenő, consilier la 
Serviciul Administrarea Drumurilor Judeţene din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de 
evaluare a subproiectelor depuse conform Ordinului ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1685/2007. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează reprezentantul desemnat la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 95/2007 
 

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice a 

monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la 
Covasna-Comandău 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea 
Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a monumentului istoric Ansamblul 
Tehnic-plan înclinat de la Covasna-Comandău; luând în 
considerare: Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului; rapoartele comisiilor de specialitate; în conformitate 
cu: art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică; art. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 
procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări 
de interes naţional sau de interes local; văzând: Solicitarea 
iniţiatorului lucrării pentru numirea Comisiei pentru efectuarea 
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cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a 
monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la 
Covasna-Comandău, înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 6804 din 16 iulie 2007; 
Dispoziţia Primarului oraşului Covasna nr. 630/2007 privind 
desemnarea persoanelor care vor face parte din comisia de 
cercetare prealabilă în vederea declarării utilităţii publice a 
Monumentului Istoric Plan Înclinat Covasna-Comandău, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 
Covasna sub nr. 6987/20 iulie 2007; Dispoziţia Primarului 
comunei Comandău nr. 122/2007 privind desemnarea persoanei 
care face parte din comisia de cercetare prealabilă în vederea 
declarării utilităţii publice a Monumentului Istoric Plan Înclinat 
Covasna-Comandău, înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 7077/24 iulie 2007; 
Dispoziţia Primarului comunei Brateş nr. 95/2007 privind 
desemnarea persoanelor care vor face parte din comisia de 
cercetare prealabilă în vederea declarării utilităţii publice a 
Monumentului Istoric Plan Înclinat Covasna-Comandău, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 
Covasna sub nr. 7117/24 iulie 2007; Dispoziţia Primarului 
comunei Zagon nr. 285/2007 privind desemnarea unei persoane 
care va face parte din comisia de cercetare prealabilă în 
vederea declarării utilităţii publice a Monumentului Istoric Plan 
Înclinat Covasna-Comandău, înregistrată la Registratura 
Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 7059/23 iulie 
2007; Dispoziţia Primarului comunei Zăbala nr. 385/2007 
privitoare la desemnarea persoanelor care vor face parte din 
comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilităţii 
publice a Monumentului Istoric Plan Înclinat Covasna-
Comandău, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 
Judeţean Covasna sub nr. 7078/24 iulie 2007; Propunerea 
Secretariatului comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile 
în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes 
local, exproprierea monumentului istoric Ansamblul Tehnic-
Planul înclinat de la Covasna-Comandău, înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 
7233/27 iulie 2007; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se numeşte Comisia pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice a monumentului 
istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la Covasna-
Comandău, în următoarea componenţă nominală şi pe funcţii: 
 

Preşedinte: Vajda Lajos Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna; 

Membrii: Gazda István Viceprimarul oraşului Covasna; 
 Rákosi Áron Şeful Compartimentului urbanism 

din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Local al oraşului 
Covasna; 

 Opra Béni János Viceprimarul comunei Comandău; 
 Kerestély Csaba Consilier local al comunei Brateş; 
 Péter Gergely Consilier local al comunei Brateş; 
 Coznean Nicolae Viceprimarul comunei Zagon; 
 Hegyeli Zsolt Levente Viceprimarul comunei Zăbala. 
 

Art.2. Comisia denumită în art. 1 are următoarele atribuţii 
principale: 

a.) analizează dosarul pentru cercetarea prealabilă şi 
solicită iniţiatorului, dacă este cazul, datele suplimentare 
necesare acţiunii de cercetare prealabilă şi stabileşte termenele 
de punere la dispoziţia comisiei a acestor date; 

b.) desemnează care dintre membrii săi vor efectua 
cercetarea la faţa locului, precum şi data acesteia, care se va 
fixa nu mai târziu de 15 zile lucrătoare; 

c.) consemnează într-un proces-verbal rezultatul cercetării 

prealabile; 
d.) alte atribuţii, în condiţiile legii. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele numite prin prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 96/2007 
 

privind constituirea Grupului de lucru pentru evaluarea de 
mediu a „Planului Urbanistic Zonal-Centru integrat de 

management al deşeurilor” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, privind constituirea Grupului de lucru pentru evaluarea 
de mediu a „Planului Urbanistic Zonal-Centru integrat de 
management al deşeurilor”, văzând Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest 
sens, având în vedere: H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna 
nr. 5826/21.06.2007, înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 6014/21.06.2007, ţinând 
cont de propunerile înaintate de: Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Sf. Gheorghe, cu adresa nr. 6042/02.07.2007; 
Autoritatea pentru Sănătate Publică a Judeţului Covasna, cu 
adresa nr. 2294/29.06.2007; Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Covasna, cu adresa nr. 4187/11.07.2007; Direcţia pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală Covasna, cu adresa nr. 1915/03.07.2007, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna, cu 
adresa nr. 2723/28.06.2007; Primăria Comunei Boroşneu Mare, 
cu adresa nr. 2361/28.06.2007; Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare, cu adresa nr. 851/28.06.2007; 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Covasna, cu adresa nr. 6592/27.06.2007 şi Garda Naţională de 
Mediu-Comisariatul Judeţean Covasna, cu adresa nr. 693/ 
27.06.2007; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 
republicată  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se constituie grupul de lucru pentru evaluarea de 
mediu a „Planului Urbanistic Zonal-Centru integrat de management 
al deşeurilor”, în următoarea componenţă nominală: 
Preşedinte: 
- Florea Stela-Arhitect şef al judeţului Covasna; 

Membrii: 
- Ferenczy Doina-şef serviciu Tehnic-Investiţii, reprezentant 

al Consiliului Judeţean Covasna; 
- Gruia Matei-inspector la Compartimentul Monitorizare 

servicii publice, reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna; 
- Dipl. Ecolog Hubincu Zoltán Albert-Director executiv, 

reprezentant al Agenţiei de Protecţia Mediului Sf. Gheorghe; 
- Dr. Gherman Alina, reprezentant al Autorităţii de 

Sănătate Publică a Judeţului Covasna; 
- Ing. Grubisics Mária, reprezentant al Sistemului de 

Gospodărirea apelor Covasna; 
- Ing. Németh Mária, reprezentant al Direcţiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna; 
- Sing. Tóth Lehel,  reprezentant al Oficiului de Cadastru 
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şi Publicitate Imobiliară Covasna; 
- Bodor Zsolt-topograf, reprezentant al Primăriei Boroşneu 

Mare; 
- Ing. Avram Evi-inspector de zonă Hăghig-Baraolt, 

reprezentant al Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare; 
- Dr. Nemes Imre-director executiv adjunct, reprezentant 

al Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Covasna; 
- Alexandrescu Nicolai-comisar, reprezentant Garda Naţională 

de Mediu-Comisariatul Judeţean Covasna; 
Secretar: 
- Baló Attila-Consilier, Serviciul Tehnic Investiţii, 

reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna. 
Art.2. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind 

constituit special pentru evaluarea de mediu a „Planului 
Urbanistic Zonal-Centru integrat de management al deşeurilor”. 

Art.3. (1) Grupul de lucru are următoarele atribuţii: 
definitivează proiectul Planului, stabileşte domeniul şi nivelul de 
detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu şi 
analizează efectele semnificative ale Planului asupra mediului. 

(2) Grupul de lucru se reuneşte pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor art. 16-19 din H.G. nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Judeţean Covasna şi membrii grupului de lucru. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 97/2007 
 

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 135/2005 privind aprobarea unor 
măsuri în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării 

copiilor prin muncă, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 19/2006 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu referitor la 
modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii 
şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 19/2006, ţinând 
cont de Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, precum şi de rapoartele comisiilor 
de specialitate întocmite în acest sens, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului 
naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a 
copiilor, în temeiul art. 1, lit. „f” 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 Covasna, cu modificările şi 
completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
19/2006, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se înfiinţează Echipa Intersectorială Locală în următoarea 
componenţă nominală: 
 

Nr. 
ctr. 

Numele, 
prenumele 

Funcţia Instituţia 
reprezentată 

1. Iacob Vasile consilier juridic D.G.A.S.P.C. 
2. Bojariu Anuţa inspector de muncă I.T.M. Covasna 
3. Nastea Mihaela subinspector I.P.J.Covasna 
4. Szilágyi János consilier juridic I.Ş.J Covasna 
5. dr. Deme Judit  director executiv D.S.P. Covasna 
6. Kernászt Huba Attila director Asociaţia Pro Nobis 

7. Răcaru Radu  
Uniunea Judeţeană 
C.N.S.L.R. Frăţia-
Filiala Covasna 

8. un reprezentat  patronat 

” 
Art.II. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 

septembrie 2007. 
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 19/2006 pentru modificarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 135/2005 privind 
aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii şi combaterii 
exploatării copiilor prin muncă. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 98/2007 
 

pentru modificarea anexei nr. 1* la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea 

reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările 
ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului 
de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1* la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea 
reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare, având 
în vedere: raportul de specialitate nr. 327/S/18 iulie 2007, al 
Secretarului judeţului Covasna precum şi rapoartele de avizare 
ale Comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, art. 104 
din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, art. 4 şi 8 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea 
şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 
copilului, art. 1 alin. (3) şi art. 26 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea 
reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare, ţinând 
cont de adresa nr. 3616/04.06.2007 din partea Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Covasna, înregistrată la Registratura 
generală a Consiliului judeţean Covasna sub nr. 5284/04.06.2007, 
în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa nr. 1* la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei 
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pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Covasna, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte 
cu anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.II. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 
septembrie 2007. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea nr. 47/2007 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr.126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 18/2006. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Anexa nr. 1** la Hotărârea nr. 98/2007 
 

Componenţa nominală şi pe funcţii a Comisiei pentru protecţia 
copilului Covasna 

 

Preşedinte: 
- dl. Varga Zoltán, Secretar al Judeţului Covasna; 

Vicepreşedinte: 
- d-na Vass Mária, directorul general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 
Membrii: 

- d-na dr. Creţu Maria, medic specialist pediatru, desemnat de 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna; 

- d-na Keresztély Irma, inspector şcolar general, desemnat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna; 

- d-na Nastea Mihaela, reprezentant al Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Covasna; 

- d-na Ivan Serena, reprezentant al Direcţiei pentru Dialog, 
Familie şi Solidaritate Socială Covasna; 

- d-na Kato Ibolya, reprezentant al organismelor private 
acreditate din partea Fundaţiei Diaconice KIDA, propus de secretarul 
judeţului Covasna. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 99/2007 
 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 
Proiectul Expoziţia „Pasaje şi tranziţie - Drogurile” 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31 iulie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, asupra proiectului 
de hotărâre cu privire la aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 
Proiectul Expoziţia „Pasaje şi tranziţie-Drogurile” văzând 
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, precum şi rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 25/2007 privind aprobarea Strategiei Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
pe anul 2007, în baza art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 2 şi în 
temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Proiectul 
Expoziţia „Pasaje şi tranziţie-Drogurile” din cadrul Programului 
de susţinere a acţiunilor de şi pentru Tineret lansat de 
Autoritatea Naţională pentru Tineret, aplicantul programului 
fiind Asociaţia Maghiară de Igienă Mentală din Transilvania 
(EMMT). 

Art.2. Contribuţia proprie la realizarea proiectului, în sumă 
de 6200 lei va fi suportată integral din bugetul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 31 iulie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
 

RAPORT 
privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean Covasna în perioada 

1 ianuarie-30 iunie 2007 
 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza 
comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici, mass-media. Legea stabileşte unele 
responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi operativitatea cu 
care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit 
la dispoziţia persoanei interesate formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia 
administrativă, cu respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002, conduc registrul pentru 
înregistrarea documentelor prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la 
informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului 
judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 

Consiliul Judeţean Covasna doreşte să asigure un flux informaţional cât mai complet şi obiectiv privind activitatea instituţiei, 
în vederea eficientizării comunicării dintre autorităţile şi instituţiile publice, cetăţeni şi reprezentanţi mass-media. Pentru a pune în 
practică acest deziderat, Consiliul Judeţean Covasna a adoptat, la începutul anului 2005 Hotărârea nr. 22/2005 cu privire la 
aprobarea Metodologiei privind relaţiile consiliului Judeţean Covasna cu mass-media. Această hotărâre reglementează procesul 
acreditării ziariştilor, organizarea conferinţelor de presă şi acordarea interviurilor de către conducerea Consiliului Judeţean 
Covasna. 

Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se 
realizează prin intermediul comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la 
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dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar. În perioada 1 ianuarie-
31 iunie 2007 Consiliul Judeţean Covasna a emis 4 comunicate de presă şi a susţinut 3 conferinţe de presă. 

Materialele conferinţelor de presă şi a comunicatelor de presă sunt pregătite de către funcţionarul însărcinat cu această 
atribuţie. Trebuie menţionat şi faptul că toate informaţiile sau documentele de interes public-documentele şedinţelor de consiliu 
sau ale comisiilor de specialitate, hotărâri, programe şi strategii proprii în diverse domenii de activitate-sunt puse la dispoziţia 
reprezentanţilor mass-media prin intermediul purtătorului de cuvânt sau în mod direct, în cadrul interviurilor prestabilite cu 
conducerea Consiliului Judeţean Covasna. Un alt fapt care contribuie la deschiderea instituţiei către cetăţeni este Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Covasna care la art. 51 alin. (3), respectiv art. 53 alin. (3) din Anexa la hotărâre prevede că şedinţele Consiliului Judeţean 
Covasna, precum şi cele ale comisiilor de specialitate sunt publice. 

Accesul la informaţiile de interes public se asigură de către Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Petiţii şi Compartimentul 
Integrare Europeană, Relaţii externe, Mass-media, precum şi prin editarea în publicaţiile şi pe pagina de internet proprii ale 
consiliului judeţean a acestora. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse 
în anexa Dispoziţiei nr. 139/2007 cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul 
Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la 
informaţiile de interes public. 

În cursul semestrului I al anului 2007, accesul la informaţiile publice în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după 
cum urmează: 

1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public-11. 
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite 

domenii):-74 
• Date despre proiectele cu finanţare din fonduri europene la care Consiliul Judeţean Covasna este parte-10; 
• Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna, dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna şi rapoartele 

Compartimentului Relaţii cu publicul şi petiţii privitoare la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică-29; 

• Date despre bugetul Consiliului Judeţean Covasna-5; 
• Date despre costurile „Revelionului Aderării la Uniunea Europeană”-3; 
• Informaţii privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna-2; 
• Informaţii deţinute de către Direcţia Dezvoltarea Teritoriului privind mediul-1; 
• Datele de contact ale Consiliului Judeţean Covasna-12; 
• Informaţii privind parteneriatele public-private la care Consiliul Judeţean Covasna este partener-3; 
• Informaţii privind contractele încheiate de Consiliul Judeţean Covasna pentru reabilitarea drumurilor judeţene-9. 

3) Numărul de solicitări rezolvate favorabil:-65. 
4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului: 

• Informaţii exceptate-9; 
• Informaţii inexistente-0; 
• Fără motiv-0; 
• Alte motivaţii-0. 

5) Numărul de cereri adresate: 
• Pe suport de hârtie-11; 
• Pe suport electronic-0; 
• Verbal-0. 

6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice-1. 
7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice-10. 
8) Numărul de reclamaţii administrative: 

• Rezolvate favorabil reclamantului-0; 
• Respinse-0; 
• În curs de soluţionare-0. 

9) Numărul de plângeri în instanţă: 
• Rezolvate favorabil reclamantului-0; 
• Respinse-0; 
• În curs de soluţionare-0. 

10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate-178 RON. 
 

Întocmit, 
Csatlos Anca Delia 

consilier 
SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 

DIRECTOR EXECUTIV 
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RAPORT 
cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2007 

 
Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

vă prezentăm raportul activităţii pe semestrul I al anului 2007, (perioada 01 ianuarie-30 iunie 2007), al Compartimentului de 
Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane 
fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între 
locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, 
sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost 
solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 142/2004, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi 
în audienţă 13 persoane, din care 7 persoane de către dl. preşedinte Demeter János, 3 persoane de către dl. vicepreşedinte Vajda 
Lajos şi 3 persoane de către secretarul judeţului dl. Varga Zoltán. 

Dintre cele 13 persoane primite în audienţă, o singură persoană a fost redirecţionată către altă instituţie de competenţa căreia 
era legată problema, celelalte persoane au depus şi o cerere sau sesizare la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, primind 
răspuns în scris de la direcţia abilitată să verifice şi să soluţioneze problema sesizată. 

În acest semestru s-a înregistrat o uşoară scădere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul II al anului trecut. 
Din cele 23 de petiţii: 

- Un număr de 5 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost 
trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre 
acest lucru. 

Restul petiţiilor, în număr de 18, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate 
în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 

- Sesizări existenţa unor construcţii străine pe terenul proprietate personală; 
- Sesizări privind construirea unor imobile fără autorizaţie de construcţie; 
- Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie; 
- Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene; 
- Solicitare cu privire la modificarea amplasării monumentului „Ostaşului Sovietic; 
- Solicitare cu privire la consolidarea unui imobil afectat de cutremur; 
- Solicitarea de pensie de boală, în baza certificatului medical. 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la 
Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor 
problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va 
duce la schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, 
fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 
 

Întocmit, 
Csatlos Anca Delia 

consilier 
DIRECTOR EXECUTIV 

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 
 

 
 

 
RAPORT 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean 
Covasna, în semestrul I al anului 2007 

 
Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a 

democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar 
al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în 
procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele: 
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 

proiectelor de acte normative; 
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative, cu respectarea următoarelor reguli: 
- şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 
- dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 
- minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

În primul semestru al anului 2007, Consiliul Judeţean Covasna a adoptat Hotărârea nr. 60/2007 privind aprobarea 
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Regulamentului de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte 
administrative care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003, precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la conţinutul acestora.  

Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a 
informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul 
şedinţelor consiliului judeţean. 

În data de 19 februarie 2007 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 
elaborarea Proiectului de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a 
Teritoriului Judeţului Covasna-ADETCOV.  

Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de Covasna” 
pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a 
instituţiei www.covasna.info.ro. Totodată, acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Covasna. Până 
la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului; în schimb, Asociaţia 
pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. B, ap. 
1, jud. Covasna, la data de 12 martie 2007 a solicitat organizarea de către Consiliul Judeţean Covasna a unei dezbateri publice pe 
tema ADETCOV. Conform prevederilor alin. (7) art. 6 din legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de 
Covasna” pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în care se specifică data, locul, ora şi tema 
dezbaterii publice, anunţ care a putut fi consultat şi pe pagina de web a instituţiei www.covasna.info.ro.  

În data de 21 martie 2007, Consiliul Judeţean Covasna a organizat la sediul său o întâlnire între iniţiatorii Proiectului de 
hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului 
Covasna-ADETCOV, membrii Asociaţiei pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate cu sediul în Sf. 
Gheorghe, reprezentanţii mass-mediei locale scrise şi vorbite, reprezentanţi ai Instituţiei Prefecturii-Judeţul Covasna şi 
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe. Procesul verbal încheiat cu ocazia dezbaterii publice a fost înregistrat la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna cu numărul 2773 din data de 21 martie 2007. 

Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului 
Judeţului Covasna-ADETCOV a fost adoptat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 3 aprilie 2007. 

În cursul lunii martie a anului 2007, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 
pentru elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007. S-
au respectat toate prevederile art. 6 din Legea 52/2003 astfel: în data de 22 martie 2007 s-a procedat la afişarea proiectului de 
hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007 la avizierul din cadrul sediului 
Consiliului Judeţean Covasna. Totodată, în ziarele locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék” a fost publicat acelaşi anunţ 
cu data de 21 martie 2007. Anunţul a mai putut fi consultat şi pe pagina de internet, a consiliului, mai sus amintită. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 3 aprilie 2007, nu s-a formulat nicio propunere sau observaţie din partea 
cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 
27 aprilie 2007 s-a procedat la adoptarea actului normativ cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în anul 
fiscal 2007. 

  
Întocmit, 
consilier 

Csatlos Anca Delia 
DIRECTOR EXECUTIV 

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA 
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