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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

83 cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie 

bugetară și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe 

anul 2015 
 

3 

84 cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016 
 

9 

85 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2016 
 

9 

86 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții 

ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont 
 

14 

87 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

pentru activități educativ-ştiinţifice, sportive, de 

recreere  și de tineret, sprijinul financiar acordat 

unităților de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2016 
 

15 

88 privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor 

executate în cadrul Proiectului „Închiderea depozitului 

neconform de la Sfântu Gheorghe”, respectiv 

transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de 

investiție al Proiectului „Închiderea depozitului 

neconform de la Sfântu Gheorghe” din proprietatea 

publică a județului Covasna și din administrarea 

Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică 

al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea 

Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
 

24 

89 privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri 

mobile de la S.C. VAMED Standortentwicklung 

und Engineering GmbH&Co. KG în favoarea 

Județului Covasna 
 

26 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

83 a 2015-ös évi költségvetés végrehajtási számláinak 

és az éves pénzügyi mérleg jóváhagyására 

 
 

3 

84 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2016-os 

évi költségvetésének kiigazítására 
 

9 

85 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2016-os évi költségvetésének 

kiigazítására 
 

9 

86 a Természetvédelemi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő 

Megyei Központ szervezeti felépítésének és 

tisztségjegyzékének jóváhagyására 
 

14 

87 a művelődési programok és tevékenységek, 

tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági 

tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna 

Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből való 

vissza nem térítendő anyagi támogatására 

 
 

15 

88 A sepsiszentgyörgyi nem megfelelő hulladéklerakat 

bezárása projekt keretén belül végzett munkálatok 

befejezésére vonatkozó egyes intézkedések 

jóváhagyására, valamint a beruházás tárgyát képező 

ingatlannak Kovászna Megye közvagyonából és 

Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből, Sepsiszentgyörgy 

municípium közvagyonába és Sepsiszentgyörgy 

municípium Helyi Tanácsa kezelésébe történő átadására 

 

 
 

24 

89 egyes ingó javak adományozási ajánlatként való 

elfogadására a VAMED Standortentwicklung und 

Engineering GmbH&Co. KG részéről Kovászna 

Megye részére 
 

26 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

90 pentru modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 cu 

privire la aprobarea şi implementarea în Judeţul 

Covasna a programului multianual „Primul 

ghiozdan”, menit să sprijine învăţământul şcolar 

din Judeţul Covasna 
 

27 

91 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna 
 

27 

92 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de 

iarnă 2016-2017 
 

40 

93 privind aprobarea participării Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna la Programul Rómer 

Flóris privind salvarea monumentelor compromise cu 

proiectul „Conservarea picturilor vechi ale Castelului 

Mikó din Olteni” 
 

41 

94 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 privind 

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi 

a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie  „Modernizare DJ 121A km 

0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–

Boroşneu Mic–Boroşneu Mare–DN 13E, judeţul 

Covasna” 
 

41 

95 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea 

staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de 

atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna 
 

42 

96 privind actualizarea traseelor şi a Programului de 

transport public de persoane prin servicii regulate 

în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019 
 

43 

97 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale 
 

49 

98 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea 

unor măsuri în domeniul protecției copilului pentru 

prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 

muncă, respectiv combaterea oricăror forme de 

violență asupra acestora 

 
 

49 

99 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul județului 

Covasna pe anul 2016, în cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

 
 

49 

100 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona 
 

55 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

90 a Kovászna megyei, többéves, az iskolai oktatást 

támogató „Első Iskolatáska” Program jóváhagyásáról 

szóló Kovászna Megye Tanácsa 2013/70-es számú 

Határozata melléklete 5. szakaszának módosítására 

 

 
 

27 

91 Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

27 

92 Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő 

közutak életképességi besorolására a 2016-2017-es 

téli időszakra 

 
 

40 

93 Kovászna Megye részvételének jóváhagyása 

Kovászna Megye Tanácsa által a Rómer Flóris 

veszélyeztetett műemlékek megóvása programban 

„Az oltszemi Mikó kastély régi falfestményeinek 

állagmegőrzése” projekttel 
 

41 

94 a „121A megyei út korszerűsítése 0+000-22+550 km, 

Bodzaforduló-Nagypatak-Kisborosnyó-Nagyborosnyó- 

13E országút, Kovászna megye” beruházás 

beavatkozási munkálatai véleményezési 

dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit 

jóváhagyó Kovászna Megye Tanácsa 2014/112-es 

számú határozata 2-es számú mellékletének a 

módosítására 

 
 

41 

95 Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata 

mellékletének módosítására, amely a személyszállítás 

buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a 

feladatfüzetek kiállításának érdekében Kovászna 

Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján 
 

42 

96 a 2014.01.01-2019.06.30 periódusra érvényes rendszeres 

járatokra vonatkozó megyei személyszállítási 

programnak és útvonalainak aktualizálására 

 
 

43 

97 a személyszállítási program rendszeres, speciális 

járataira vonatkozó útvonalengedély odaítélésének 

jóváhagyásáról 
 

49 

98 a gyermekvédelem területén egyes intézkedések 

jóváhagyására, a gyermekek munka általi 

kizsákmányolásának megelőzésére és elhárítására, 

valamint minden ezek ellen irányuló erőszak 

formájának elhárítására vonatkozó Kovászna Megye 

Tanácsa 2013/79-es számú határozata 1. szakaszának 

módosítására 
 

49 

99 Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén 

belül, Kovászna megye szintjén nyújtott szociális 

szolgáltatások 2016-os évi tevékenységi tervének 

jóváhagyására 
 

49 

100 a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési 

Szabályzatának jóváhagyására 

 
 

55 
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HOTĂRÂREA Nr. 83/2016 

cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie 

bugetară și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 

2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare 

anuale cu anexe pe anul 2015, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest 

sens; art. 57 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 82/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu 

completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. ,,a” şi în temeiul 

art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local 

pe anul 2015, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 

instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 

creditelor interne pe anul 2015, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, conform 

anexei nr. 4. 

Art.5. Se aprobă anexele la situațiile financiare pe anul 

2015, conform anexei nr. 5. 

Art.6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 83/2016 

 

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL 

la data de 31 decembrie 2015 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasari 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 260.744.000 284.531.370 209.007.509 73,46% 

VENITURI PROPRII 48,02 38.406.000 38.406.000 39.948.857 104,02% 

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 106.905.000 119.724.370 121.143.149 101,19% 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 104.478.000 117.264.000 118.838.274 101,34% 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 16.804.000 16.804.000 18.715.097 111,37% 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 18.656.000 18.656.000 18.383.940 98,54% 

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 69.018.000 81.804.000 81.739.237 99,92% 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07) 11.02 68.468.000 81.254.000 81.162.722 99,89% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judetelor 
11.02.01 26.224.000 27.750.000 27.658.722 99,67% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 
 

8.202.000 8.202.000 100,00% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 42.244.000 45.302.000 45.302.000 100,00% 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati 

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 550.000 550.000 576.515 104,82% 

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 550.000 550.000 576.515 104,82% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 150.000 150.000 56.762 37,84% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 400.000 400.000 519.753 129,94% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2.427.000 2.460.370 2.304.875 93,68% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 121.000 121.000 73.428 60,68% 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 121.000 121.000 73.428 60,68% 

Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 80.000 80.000 34.170 42,71% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 80.000 80.000 34.170 42,71% 

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 1.000 1.000 0 0,00% 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 40.000 40.000 39.258 98,15% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2.306.000 2.339.370 2.231.447 95,39% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+ 

33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.100.000 2.100.000 2.041.305 97,21% 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 600.000 600.000 648.470 108,08% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.500.000 1.500.000 1.392.835 92,86% 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) 36.02 100.000 100.000 1.000 1,00% 

Alte venituri 36.02.50 100.000 100.000 1.000 1,00% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 37.02 31.000 64.370 55.169 85,71% 

Donatii si sponsorizati 37.02.01 31.000 64.370 55.169 85,71% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 
37.02.03 -9.110.500 -30.461.300 -30.461.300 

 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 9.110.500 30.461.300 30.461.300 
 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 23.599 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 0 23.599 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 
  

23.599 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 61.920.000 72.888.000 49.183.876 67,48% 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasari 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 61.920.000 72.888.000 49.183.876 67,48% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+ 

42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55) 

42.02 61.920.000 72.888.000 49.183.876 67,48% 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale 

(cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) 
42.02.16 0 2.750.000 0 

 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 
 

2.750.000 0 
 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
42.02.20 40.449.000 40.449.000 20.788.782 51,40% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 17.075.000 18.222.000 18.069.776 99,16% 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 269.000 667.000 635.843 95,33% 

Subvetii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instututii publice de 

asistenta sociala si unitati de asistenta sociala 
42.02.52 579.000 579.000 144.808 25,01% 

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 3.426.000 3.426.000 335.862 9,80% 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 122.000 6.795.000 9.208.805 135,52% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 45.02.01 la 

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 
45.02 91.919.000 91.919.000 38.656.885 42,06% 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01 91.461.000 91.461.000 38.542.601 42,14% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 88.961.000 88.961.000 34.216.567 38,46% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.01.02 2.500.000 2.500.000 4.326.034 
 

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03) 45.02.02 458.000 458.000 114.284 24,95% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 458.000 458.000 38.170 8,33% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.02.02 0 0 76.114 
 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01 115.138.500 108.152.070 109.387.468 101,14% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 97.794.500 89.263.070 90.681.849 101,59% 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 104.478.000 117.264.000 118.838.274 101,34% 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE ( cod 03.02+04.02) 
00.06 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 35.460.000 35.460.000 37.099.037 104,62% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 16.804.000 16.804.000 18.715.097 111,37% 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 18.656.000 18.656.000 18.383.940 98,54% 

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 69.018.000 81.804.000 81.739.237 99,92% 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 68.468.000 81.254.000 81.162.722 99,89% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judetelor 
11.02.01 26.224.000 27.750.000 27.658.722 99,67% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 0 8.202.000 8.202.000 100,00% 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 42.244.000 45.302.000 45.302.000 100,00% 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati 

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 550.000 550.000 576.515 104,82% 

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 550.000 550.000 576.515 104,82% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 150.000 150.000 56.762 37,84% 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 400.000 400.000 519.753 129,94% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -6.683.500 -28.000.930 -28.156.425 100,56% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 121.000 121.000 73.428 60,68% 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 121.000 121.000 73.428 60,68% 

Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 80.000 80.000 34.170 42,71% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 80.000 80.000 34.170 42,71% 

Venituri din dividente (cod 30.02.08.02) 30.02.08 1.000 1.000 0 
 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000 1.000 0 
 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 40.000 40.000 39.258 98,15% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -6.804.500 -28.121.930 -28.229.853 100,38% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.100.000 2.100.000 2.041.305 97,21% 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 600.000 600.000 648.470 108,08% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.500.000 1.500.000 1.392.835 92,86% 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 75.000 75.000 133.973 178,63% 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) 36.02 100.000 100.000 1.000 1,00% 

Alte venituri 36.02.50 100.000 100.000 1.000 1,00% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 -9.079.500 -30.396.930 -30.406.131 100,03% 

Donatii si sponsorizati 37.02.01 31.000 64.370 55.169 85,71% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 
37.02.03 -9.110.500 -30.461.300 -30.461.300 100,00% 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 17.344.000 18.889.000 18.705.619 99,03% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 17.344.000 18.889.000 18.705.619 99,03% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 

42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54) 
42.02 17.344.000 18.889.000 18.705.619 99,03% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 17.075.000 18.222.000 18.069.776 99,16% 

Sume primite de ladministratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 0 0 0 
 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 269.000 667.000 635.843 95,33% 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - 

TOTAL 
00.01 145.605.500 176.379.300 99.620.041 56,48% 

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 9.110.500 30.461.300 30.461.300 100,00% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 9.110.500 30.461.300 30.461.300 100,00% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 00.14 9.110.500 30.461.300 30.461.300 100,00% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) 37.02 9.110.500 30.461.300 30.461.300 100,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 9.110.500 30.461.300 30.461.300 100,00% 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 23.599 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 0 23.599 
 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 23.599 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 44.576.000 53.999.000 30.478.257 56,44% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 44.576.000 53.999.000 30.478.257 56,44% 

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55) 
42.02 44.576.000 53.999.000 30.478.257 56,44% 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale 

(cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) 
42.02.16 0 2.750.000 0 

 

Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 
 

2.750.000 0 
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Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
42.02.20 40.449.000 40.449.000 20.788.782 51,40% 

Subvetii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instututii publice de 

asistenta sociala si unitati de asistenta sociala 
42.02.52 579.000 579.000 144.808 25,01% 

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 3.426.000 3.426.000 335.862 9,80% 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 122.000 6.795.000 9.208.805 135,52% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 
45.02 91.919.000 91.919.000 38.656.885 42,06% 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01 91.461.000 91.461.000 38.542.601 42,14% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 88.961.000 88.961.000 34.216.567 38,46% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.01.02 2.500.000 2.500.000 4.326.034 173,04% 

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03) 45.02.02 458.000 458.000 114.284 24,95% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 458.000 458.000 38.170 8,33% 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 45.02.02.02 0 0 76.114 
 

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 283.831.500 313.863.350 221.280.146 70,50% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 30.233.500 27.536.450 12.172.117 44,20% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 23.559.000 25.901.100 11.292.484 43,60% 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 23.559.000 25.901.100 11.292.484 43,60% 

Autoritati executive 51.02.01.03 23.559.000 25.901.100 11.292.484 43,60% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 6.374.500 1.335.350 879.633 65,87% 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 5.432.000 392.850 
 

0,00% 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 408.000 408.000 393.569 96,46% 

Alte servicii publice generale 54.02.50 534.500 534.500 486.064 90,94% 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 300.000 300.000 
 

0,00% 

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 858.000 1.068.000 614.909 57,58% 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 350.000 350.000 337.676 96,48% 

Aparare nationala 60.02.02 350.000 350.000 337.676 96,48% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 508.000 718.000 277.233 38,61% 

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 508.000 718.000 277.233 38,61% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 128.312.000 139.359.900 109.896.853 78,86% 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.737.000 12.005.500 10.412.618 86,73% 

Invatamant preocolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.160.000 3.160.000 2.728.591 86,35% 

Invatamant preocolar 65.02.03.01 760.000 760.000 628.969 82,76% 

Invatamant primar 65.02.03.02 2.400.000 2.400.000 2.099.622 87,48% 

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 1.940.000 1.940.000 1.572.732 81,07% 

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 1.940.000 1.940.000 1.572.732 81,07% 

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 5.367.000 5.632.000 5.527.261 98,14% 

Invatamant special 65.02.07.04 5.367.000 5.632.000 5.527.261 98,14% 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 1.270.000 1.273.500 584.034 45,86% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 60.077.000 67.338.000 50.131.900 74,45% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 59.877.000 67.138.000 50.070.839 74,58% 

Spitale generale 66.02.06.01 59.877.000 67.138.000 50.070.839 74,58% 

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 200.000 200.000 61.061 30,53% 

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 200.000 200.000 61.061 30,53% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 18.667.000 19.866.860 11.868.099 59,74% 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 14.197.000 14.683.860 7.422.257 50,55% 

Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale 67.02.03.02 1.090.000 1.090.000 1.031.625 94,64% 

Muzee 67.02.03.03 2.269.000 2.503.830 2.223.091 88,79% 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 1.793.000 1.877.400 1.511.610 80,52% 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 7.076.000 7.243.630 1.129.579 15,59% 

Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.969.000 1.969.000 1.526.352 77,52% 

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 900.000 1.225.000 674.095 55,03% 

Sport 67.02.05.01 700.000 1.000.000 583.830 58,38% 

Tineret 67.02.05.02 100.000 125.000 90.265 72,21% 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 100.000 100.000 0 
 

Servicii religioase 67.02.06 2.000.000 2.288.000 2.287.337 99,97% 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.570.000 1.670.000 1.484.410 88,89% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 37.831.000 40.149.540 37.484.236 93,36% 

Asistenta acordata persoanelor in vfrsta 68.02.04 1.899.000 1.899.000 1.624.462 85,54% 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 17.075.000 18.222.000 18.069.776 99,16% 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 17.075.000 18.222.000 18.069.776 99,16% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 18.857.000 20.028.540 17.789.998 88,82% 

Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

(cod 70.02+74.02)  
72.889.000 75.389.000 59.609.691 79,07% 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 447.000 447.000 230.456 51,56% 

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 447.000 447.000 230.456 51,56% 

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 447.000 447.000 230.456 51,56% 

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 72.442.000 74.942.000 59.379.235 79,23% 

Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 72.442.000 74.942.000 59.379.235 79,23% 

Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor 74.02.05.02 72.442.000 74.942.000 59.379.235 79,23% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 51.539.000 70.510.000 38.986.576 55,29% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03) 83.02 269.000 667.000 635.843 95,33% 

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 269.000 667.000 635.843 95,33% 

Camere agricole 83.02.03.07 269.000 667.000 635.843 95,33% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 38.216.000 56.956.630 36.274.033 63,69% 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 38.216.000 56.956.630 36.274.033 63,69% 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 38.216.000 56.956.630 36.274.033 63,69% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 13.054.000 12.886.370 2.076.700 16,12% 

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 13.054.000 12.886.370 2.076.700 16,12% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 -23.087.500 -29.331.980 -12.272.637 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF 115.138.500 108.152.070 91.929.006 85,00% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 17.454.500 12.411.970 9.715.523 78,28% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 11.293.000 11.289.620 9.317.443 82,53% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 5.861.500 822.350 398.080 48,41% 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 300.000 300.000 
 

0,00% 
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Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 665.000 631.300 417.986 66,21% 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 265.000 256.500 244.729 95,41% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 400.000 374.800 173.257 46,23% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 61.083.000 64.452.900 59.230.193 91,90% 

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.731.000 11.999.500 10.406.808 86,73% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.000.000 1.000.000 861.061 86,11% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 11.910.000 12.886.860 11.148.033 86,51% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 

68.02.15+68.02.50) 
68.02 36.442.000 38.566.540 36.814.291 95,46% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 35.936.000 30.655.900 22.565.304 73,61% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03) 83.02 269.000 667.000 635.843 95,33% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 35.018.000 29.507.530 21.574.424 73,11% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 649.000 481.370 355.037 73,76% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 0 17.458.462 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 168.693.000 205.711.280 129.351.140 62,88% 

Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) 50.02 12.779.000 15.124.480 2.456.594 16,24% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 12.266.000 14.611.480 1.975.041 13,52% 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 513.000 513.000 481.553 93,87% 

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 193.000 436.700 196.923 45,09% 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 85.000 93.500 92.947 0,00% 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61,02 108.000 343.200 103.976 0,00% 

Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 67.229.000 74.907.000 50.666.660 67,64% 

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 6.000 6.000 5.810 96,83% 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 59.077.000 66.338.000 49.270.839 74,27% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 6.757.000 6.980.000 720.066 10,32% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 1.389.000 1.583.000 669.945 42,32% 

Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

(cod 70.02+74.02) 
69,02 72.889.000 75.389.000 59.609.691 79,07% 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 447.000 447.000 230.456 0,00% 

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 72.442.000 74.942.000 59.379.235 79,23% 

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 15.603.000 39.854.100 16.421.272 41,20% 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 3.198.000 27.449.100 14.699.609 53,55% 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 12.405.000 12.405.000 1.721.663 13,88% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 -23.087.500 -29.331.980 -29.731.099 
 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 83/2016 

 

CONTUL DE EXECUTIE 

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  

la data de 31 decembrie 2015 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 65.619.000 79.753.450 59.229.477 74,27% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 50.356.000 56.665.480 50.623.905 89,34% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 50.356.000 56.665.480 50.623.905 89,34% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 24.000 24.400 11.321 46,40% 

Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03) 31.10 0 400 435 108,75% 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 400 435 108,75% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 50.332.000 56.641.080 50.612.584 89,36% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 

33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 
33.10 50.326.500 56.577.500 50.550.845 89,35% 

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 200.000 200.000 208.591 104,30% 

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 1.466.000 1.466.000 1.390.946 94,88% 

Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 183.000 313.000 319.777 102,17% 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 42.497.000 47.514.000 42.295.510 89,02% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 4.010.000 4.718.000 4.562.595 96,71% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii al Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.000.000 1.346.000 783.604 58,22% 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 840.000 890.000 862.000 96,85% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 130.500 130.500 127.822 97,95% 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 1.000 1.000 
 

0,00% 

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50 ) 36.10 0 46.880 46.878 100,00% 

Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 
 

46.880 46.878 100,00% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 4.500 15.700 14.861 94,66% 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 4.500 5.600 5.600 100,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 
37.10.03 -587.000 -926.880 -348.383 37,59% 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 587.000 926.880 348.383 37,59% 

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 10.100 9.261 91,69% 

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0 11.740 11.742 100,02% 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 11.740 11.742 100,02% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instututiilor publice 39.10.01 
 

11.740 11.742 100,02% 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 15.263.000 23.076.230 8.593.830 37,24% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 15.263.000 23.076.230 8.593.830 37,24% 

Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19) 43.10 15.263.000 23.076.230 8.593.830 37,24% 

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 7.547.000 7.654.230 6.542.911 85,48% 

Subventii de la bugetele locale pentru spitale 43.10.10 800.000 800.000 800.000 100,00% 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 0 4.511.000 
 

0,00% 

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole 43.10.15 269.000 667.000 635.883 95,33% 

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 

(cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) 
43.10.16 0 2.750.000 0 0,00% 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 0 2.750.000 0 0,00% 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 6.647.000 6.694.000 615.036 9,19% 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL 00.01 58.385.000 64.859.830 58.254.316 89,82% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 49.769.000 55.738.600 50.275.522 90,20% 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 49.769.000 55.738.600 50.275.522 90,20% 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) 00.13 24.000 24.400 11.321 46,40% 

Venituri din proprietate (cod30.10.03+ 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 24.000 24.000 10.886 45,36% 

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03) 31.10 0 400 435 108,75% 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 400 435 108,75% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 49.745.000 55.714.200 50.264.201 90,22% 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 

33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 
33.10 50.326.500 56.577.500 50.550.845 89,35% 

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 200.000 200.000 208.591 104,30% 

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 1.466.000 1.466.000 1.390.946 94,88% 

Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 183.000 313.000 319.777 102,17% 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 42.497.000 47.514.000 42.295.510 89,02% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 4.010.000 4.718.000 4.562.595 96,71% 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii al Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.000.000 1.346.000 783.604 58,22% 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 840.000 890.000 862.000 96,85% 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 130.500 130.500 127.822 97,95% 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 0,00% 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 1.000 1.000 0 0,00% 

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50 ) 36.10 0 46.880 46.878 100,00% 

Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 0 46.880 46.878 100,00% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -582.500 -911.180 -333.522 36,60% 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 4.500 5.600 5.600 100,00% 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 
37.10.03 -587.000 -926.880 -348.383 37,59% 

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 10.100 9.261 91,69% 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 0 0 0 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8.616.000 9.121.230 7.978.794 87,47% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 8.616.000 9.121.230 7.978.794 87,47% 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 8.616.000 9.121.230 7.978.794 87,47% 

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 7.547.000 7.654.230 6.542.911 85,48% 

Subventii de la bugetele locale pentru spitale 43.10.10 800.000 800.000 800.000 100,00% 

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole 43.10.15 269.000 667.000 635.883 95,33% 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL 00.01 7.234.000 14.893.620 975.161 6,55% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 587.000 926.880 348.383 37,59% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 587.000 926.880 348.383 37,59% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 587.000 926.880 348.383 37,59% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 37.10 587.000 926.880 348.383 37,59% 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 587.000 926.880 348.383 37,59% 

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0 11.740 11.742 100,02% 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 11.740 11.742 100,02% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instututiilor publice 39.10.01 0 11.740 11.742 100,02% 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 0 0 0 
 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 6.647.000 13.955.000 615.036 4,41% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 6.647.000 13.955.000 615.036 4,41% 

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 43.10 6.647.000 13.955.000 615.036 4,41% 

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 0 4.511.000 0 0,00% 

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 

(cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) 
43.10.16 0 2.750.000 0 0,00% 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 0 2.750.000 0 0,00% 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 6.647.000 6.694.000 615.036 9,19% 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10 65.918.000 80.052.450 59.219.505 73,98% 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 414.000 414.000 398.333 96,22% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 414.000 414.000 398.333 96,22% 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 414.000 414.000 398.333 96,22% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 64.409.000 78.354.320 57.754.478 73,71% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 50.670.000 64.052.000 50.452.071 78,77% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 50.670.000 64.052.000 50.452.071 78,77% 

Spitale generale 66.10.06.01 50.670.000 64.052.000 50.452.071 78,77% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 13.739.000 14.302.320 7.302.407 51,06% 

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+ 

67.10.03.30) 
67.10.03 11.705.000 12.268.320 5.740.367 46,79% 

Muzee 67.10.03.03 2.414.000 2.483.830 2.372.378 95,51% 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 1.973.000 2.199.000 1.837.156 83,55% 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 7.318.000 7.585.490 1.530.833 20,18% 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 2.034.000 2.034.000 1.562.040 76,80% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 1.095.000 1.284.130 1.066.694 83,07% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 345.000 743.000 664.183 89,39% 

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10.03 345.000 743.000 664.183 89,39% 

Camere agricole 83.10.03.07 345.000 743.000 664.183 89,39% 

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 750.000 541.130 402.511 74,38% 

Alte actiuni economice 87.10.50 750.000 541.130 402.511 74,38% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 -299.000 -299.000 9.972 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

col. 3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 58.385.000 64.859.830 57.945.291 89,34% 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 404.000 404.000 388.445 96,15% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 404.000 404.000 388.445 96,15% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 56.916.000 63.237.700 56.536.744 89,40% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 49.784.000 55.745.000 49.832.517 89,39% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.132.000 7.492.700 6.704.227 89,48% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 1.065.000 1.218.130 1.020.102 83,74% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 345.000 707.000 636.300 90,00% 

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 720.000 511.130 383.802 75,09% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 0 0 309.025 
 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 7.533.000 15.192.620 1.274.214 8,39% 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 10.000 10.000 9.888 98,88% 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10 10.000 10.000 9.888 98,88% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 7.493.000 15.116.620 1.217.734 8,06% 

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 886.000 8.307.000 619.554 7,46% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6.607.000 6.809.620 598.180 8,78% 

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 30.000 66.000 46.592 70,59% 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04) 83.10 
 

36.000 27.883 77,45% 

Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 30.000 30.000 18.709 62,36% 

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) 96.10 -299.000 -299.000 -299.053 
 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 83/2016 

 

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE 

la data de 31.12.2015 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate 

inițiale definitive 

A B 2 3 6 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07) 
 

3.000.000 3.000.000 0 

Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.07+74.07) 
 

3.000.000 3.000.000 
 

Protecţia mediului (74.07.05+74.07.06) 74.07 3.000.000 3.000.000 0 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05 3.000.000 3.000.000 0 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.07.05.02 3.000.000 3.000.000 
 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 83/2016 

 

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 31.12.2015 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Incasări 

realizate 

% 

col. 

3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 00.01 62.000 513.550 236.926 46,13% 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 62.000 183.500 121.241 66,07% 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 62.000 183.500 121.241 66,07% 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08) 00.14 62.000 183.500 121.241 66,07% 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 62.000 183.500 121.241 66,07% 

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila 37.08.06 62.000 183.500 121.241 66,07% 

IV. SUBVENTII 00.17 
 

49.510 15.241 30,78% 

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (42.08) 00.18 
 

49.510 15.241 30,78% 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 
 

49.510 15.241 30,78% 

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 42.08.60 
 

49.510 15.241 30,78% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

(cod 45.08.17 +45.08.18+45.08.20) 
45.08 

 
280.540 100.444 35,80% 

Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03) 45.08.17 
 

280.540 100.444 35,80% 

Prefinantare 45.08.17.03 
 

280.540 100.444 35,80% 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

col. 

3/col. 2 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+80.08) 49.08 82.900 534.450 209.847 39,26% 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 62.000 145.500 79.559 54,68% 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 62.000 145.500 79.559 54,68% 

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 62.000 145.500 79.559 54,68% 

Autorităţi executive 51.08.01.03 62.000 145.500 79.559 54,68% 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 63.08 20.900 388.950 130.288 33,50% 

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50) 65.08 0 14.700 14.220 96,73% 

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04) 65.08.07 0 14.700 14.220 96,73% 

Invatamant special 65.08.07.04 
 

14.700 14.220 96,73% 

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 0 325.090 100.837 31,02% 

Servicii culturale 67.08.03 0 23.300 10.300 44,21% 

Instututii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 
 

23.300 10.300 44,21% 

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 67.08.50 
 

301.790 90.537 30,00% 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 la 68.08.50) 68.08 20.900 49.160 15.231 30,98% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 20.900 49.160 15.231 30,98% 

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08---.08) 96.08 -20.900 -20.900 27.079 
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HOTĂRÂREA Nr. 84/2016 

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind rectificarea 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei economice; 

Rapoartele de avizarea ale Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; art. 53 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; Contractul de finanțare nr. 145175/2015, încheiat între 

Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” și Fondul 

Național Cultural Maghiar (Nemzetközi Kulturális Alap, în baza 

prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016, conform anexei nr. EXT3a, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia 

Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. EXT3a la Hotărârea nr. 84/2016 
 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2016 

ADH 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1 
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 
00.01 19,32 

 
19,32 

  

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 19,32 
 

19,32 
  

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 19,32 
 

19,32 
  

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 19,32 
 

19,32 
  

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 19,32 
 

19,32 
  

13 Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila 37.08.06 19,32 
 

19,32 
  

45 
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 
49.08 19,32 

 
19,32 

  

67 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 
63.08 19,32 

 
19,32 

  

91 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 19,32 
 

19,32 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
19,32 

 
19,32 

  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

19,32 
 

19,32 
  

222 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 19,32 
 

19,32 
  

223 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62) 
55.01 19,32 

 
19,32 

  

225 Programe comunitare 55.01.07 19,32 
 

19,32 
  

93 
Servicii cultural 

(cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30) 
67.08.03 19,32 

 
19,32 

  

96 Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 19,32 
 

19,32 
  

 

HOTĂRÂREA Nr. 85/2016  

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2016, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) lit. 

„a” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016, 

conform anexelor nr. 1D, 1/1c, 1/4c, 1/14a, 1/17a, 1/20b, 1/22a, 

1/27c, 1/32d, 1/33a, VP2b, VP4b, VP6a, VP7a, INV1/1d, 

INV_VP2b și INV_VP4a, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 127 mii lei din excedentul 

anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare a bugetului pe anul 2016. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. 1D la Hotărârea nr. 85/2016 
 

BUGETUL LOCAL pe anul 2016 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 00.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

126 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.000,00 
 

1.000,00 
  

127 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 1.000,00 

 
1.000,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

128 

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 

42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+ 

42.02.69) 

42.02 1.000,00 
 

1.000,00 
  

141 
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale 

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 
42.02.16 1.000,00 

 
1.000,00 

  

144 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 42.02.16.03 1.000,00 
 

1.000,00 
  

294 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 1.127,00 
 

1.977,00 
 

-850,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
1.127,00 

 
1.977,00 

 
-850,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 
   

850,00 
 

-850,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3,00 
 

853,00 
 

-850,00 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 40,00 

 
40,00 

  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 90,00 
 

90,00 
  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10,00 
 

10,00 
  

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -20,00 
 

-20,00 
  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 100,00 
 

100,00 
  

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 -30,50 
 

-30,50 
  

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 -30,50 
 

-30,50 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -80,00 
 

-80,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -80,00 
 

-80,00 
  

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -10,00 
 

-10,00 
  

69 Consultanta si expertiza 20.12 130,00 
 

130,00 
  

73 Studii si cercetari 20.16 -70,00 
 

-70,00 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10,50 
 

10,50 
  

90 Chirii 20.30.04 10,50 
 

10,50 
  

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -40,00 
 

-40,00 
  

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -40,00 
 

-40,00 
  

155 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 

+59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 
59 

  
850,00 

 
-850,00 

161 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 
  

850,00 
 

-850,00 

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

1.127,00 
 

1.127,00 
  

202 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 1.046,00 

 
1.046,00 

  

203 
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.22 la 51.02.29 + 51.02.35 la 51.02.38 + 

51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45) 
51.02 1.046,00 

 
1.046,00 

  

212 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.046,00 
 

1.046,00 
  

236 

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+ 

56.27+56.28) 

56 3,00 
 

3,00 
  

237 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03) 56.01 3,00 
 

3,00 
  

240 Cheltuieli neeligibile 56.01.03 3,00 
 

3,00 
  

338 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 78,00 
 

78,00 
  

339 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 78,00 
 

78,00 
  

340 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 78,00 
 

78,00 
  

341 Constructii 71.01.01 10,00 
 

10,00 
  

342 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 6,00 
 

6,00 
  

344 Alte active fixe 71.01.30 62,00 
 

62,00 
  

296 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 72,00 
 

72,00 
  

297 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 112,00 
 

112,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
112,00 

 
112,00 

  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 
 

40,00 
 

40,00 
  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 40,00 
 

40,00 
  

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.27+20.30) 
20 40,00 

 
40,00 

  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -20,00 
 

-20,00 
  

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -20,00 
 

-20,00 
  

69 Consultanta si expertiza 20.12 130,00 
 

130,00 
  

73 Studii si cercetari 20.16 -70,00 
 

-70,00 
  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

72,00 
 

72,00 
  

338 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 72,00 
 

72,00 
  

339 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 72,00 
 

72,00 
  

340 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 72,00 
 

72,00 
  

341 Constructii 71.01.01 10,00 
 

10,00 
  

344 Alte active fixe 71.01.30 62,00 
 

62,00 
  

299 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 112,00 
 

112,00 
  

300 Autoritati executive 51.02.01.03 112,00 
 

112,00 
  

301 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -40,00 
 

-40,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-40,00 

 
-40,00 

  

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 
 

-40,00 
 

-40,00 
  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -40,00 
 

-40,00 
  

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -40,00 
 

-40,00 
  

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -40,00 
 

-40,00 
  

303 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -40,00 
 

-40,00 
  

331 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 1.046,00 

 
1.896,00 

  

349 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.000,00 
 

1.000,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
1.000,00 

 
1.000,00 

  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
  

202 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 1.000,00 

 
1.000,00 

  

203 
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.22 la 51.02.29 + 51.02.35 la 51.02.38 + 

51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45) 
51.02 1.000,00 

 
1.000,00 

  

212 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.000,00 
 

1.000,00 
  

351 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 1.000,00 
 

1.000,00 
  

352 Spitale generale 66.02.06.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

358 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 46,00 
 

896,00 
 

-850,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
46,00 

 
896,00 

 
-850,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 
   

850,00 
 

-850,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 
  

850,00 
 

-850,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 10,00 
 

10,00 
  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10,00 
 

10,00 
  

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -10,00 
 

-10,00 
  

155 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 

+59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 
59 

  
850,00 

 
-850,00 

161 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 
  

850,00 
 

-850,00 

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

46,00 
 

46,00 
  

202 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 46,00 

 
46,00 

  

203 
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.22 la 51.02.29 + 51.02.35 la 51.02.38 + 

51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45) 
51.02 46,00 

 
46,00 

  

212 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 46,00 
 

46,00 
  

360 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+ 

67.02.03.06+ 67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 46,00 

 
46,00 

  

364 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 46,00 
 

46,00 
  

374 Servicii religioase 67.02.06 
  

850,00 
 

-850,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 100,00 
 

100,00 
  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 100,00 
 

100,00 
  

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 -30,50 
 

-30,50 
  

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 -30,50 
 

-30,50 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -80,00 
 

-80,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -80,00 
 

-80,00 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10,50 
 

10,50 
  

90 Chirii 20.30.04 10,50 
 

10,50 
  

414 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 9,00 
 

9,00 
  

439 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 6,00 
 

6,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
6,00 

 
6,00 

  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

6,00 
 

6,00 
  

338 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6,00 
 

6,00 
  

339 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 6,00 
 

6,00 
  

340 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 6,00 
 

6,00 
  

342 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 6,00 
 

6,00 
  

441 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 6,00 
 

6,00 
  

442 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,00 
 

6,00 
  

452 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 3,00 
 

3,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
3,00 

 
3,00 

  

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3,00 
 

3,00 
  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

3,00 
 

3,00 
  

236 

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+ 

56.27+56.28) 

56 3,00 
 

3,00 
  

237 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03) 56.01 3,00 
 

3,00 
  

240 Cheltuieli neeligibile 56.01.03 3,00 
 

3,00 
  

457 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 3,00 
 

3,00 
  

460 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -127,00 
 

-977,00 
 

850,00 

465 EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 98.02 
  

0,00 
 

850,00 

466 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 
  

0,00 
 

850,00 

471 DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97 99.02 -127,00 
 

-977,00 
  

472 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 
  

-850,00 
  

473 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -127,00 
 

-127,00 
  

614 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF 

  
850,00 

 
-850,00 

616 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 40,00 
 

40,00 
  

617 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 40,00 
 

40,00 
  

618 Din total capitol: 51.02.01.03 40,00 
 

40,00 
  

619 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -40,00 
 

-40,00 
  

620 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -40,00 
 

-40,00 
  

645 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 

  
850,00 

 
-850,00 

672 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 
  

850,00 
 

-850,00 

688 Servicii religioase 67.02.06 
  

850,00 
 

-850,00 

771 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02) 96.02 
  

-850,00 
 

850,00 

773 EXCEDENT 98.02.96 98.02 
  

0,00 
 

850,00 

774 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 
  

0,00 
 

850,00 

775 DEFICIT 99.02.96 99.02 
  

-850,00 
  

776 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 
  

-850,00 
  

777 
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL 
00.01SD 1.000,00 

 
1.000,00 

  

811 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.000,00 
 

1.000,00 
  

812 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 1.000,00 

 
1.000,00 

  

813 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.

67+42.02.69) 

42.02 1.000,00 
 

1.000,00 
  

826 
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale 

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 
42.02.16 1.000,00 

 
1.000,00 

  

829 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 1.000,00 
 

1.000,00 
  

952 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 1.127,00 

 
1.127,00 

  

953 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02) 50.02 72,00 
 

72,00 
  

954 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 72,00 
 

72,00 
  

955 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 72,00 
 

72,00 
  

956 Autoritati executive 51.02.01.03 72,00 
 

72,00 
  

979 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 1.046,00 

 
1.046,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

997 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.000,00 
 

1.000,00 
  

999 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 1.000,00 
 

1.000,00 
  

1000 Spitale generale 66.02.06.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

1006 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 46,00 
 

46,00 
  

1008 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+ 

67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 46,00 

 
46,00 

  

1012 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 46,00 
 

46,00 
  

1062 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 9,00 
 

9,00 
  

1087 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 6,00 
 

6,00 
  

1089 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 6,00 
 

6,00 
  

1090 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,00 
 

6,00 
  

1098 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50) 87.02 3,00 
 

3,00 
  

1103 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 3,00 
 

3,00 
  

1105 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02) 96.02 -127,00 
 

-127,00 
  

1109 DEFICIT 1) 99.02.97 99.02 -127,00 
 

-127,00 
  

1110 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -127,00 
 

-127,00 
  

 

Anexa nr. VP2b la Hotărârea nr. 85/2016 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2016 

Spital Județean „Dr. Fogolyán Kristóf” 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

60 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.000,00 
 

1.000,00 
  

61 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 1.000,00 

 
1.000,00 

  

68 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 
43.10 1.000,00 

 
1.000,00 

  

73 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 

(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 1.000,00 

 
1.000,00 

  

76 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 1.000,00 
 

1.000,00 
  

179 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 1.000,00 

 
1.950,00 -950,00 

 

193 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 1.000,00 

 
1.950,00 -950,00 

 

210 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 1.000,00 
 

1.950,00 -950,00 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
1.000,00 

 
1.950,00 -950,00 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 
   

950,00 -950,00 
 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 
  

950,00 -950,00 
 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 
  

660,00 -660,00 
 

6 
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 

+10.01.30) 
10.01 

  
550,00 -550,00 

 

7 Salarii de baza 10.01.01 
  

450,00 -450,00 
 

11 Alte sporuri 10.01.06 
  

100,00 -100,00 
 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 
  

110,00 -110,00 
 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 
  

60,00 -60,00 
 

33 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 
  

5,00 -5,00 
 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 
  

35,00 -35,00 
 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 
  

10,00 -10,00 
 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 

  
290,00 -290,00 

 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -100,00 
 

25,00 -125,00 
 

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -100,00 
 

0,00 -100,00 
 

45 Piese de schimb 20.01.06 
  

25,00 -25,00 
 

50 Reparatii curente 20.02 45,00 
 

45,00 0,00 
 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 -45,00 
 

120,00 -165,00 
 

55 Medicamente 20.04.01 -165,00 
 

0,00 -165,00 
 

57 Reactivi 20.04.03 120,00 
 

120,00 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 35,00 
 

35,00 
  

60 Uniforme si echipament 20.05.01 5,00 
 

5,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00 
 

30,00 
  

66 Materiale de laborator 20.09 45,00 
 

45,00 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 20,00 
 

20,00 
  

90 Chirii 20.30.04 20,00 
 

20,00 
  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
  

338 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.000,00 
 

1.000,00 
  

339 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 1.000,00 
 

1.000,00 
  

340 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 817,00 
 

817,00 
  

341 Constructii 71.01.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

342 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -138,00 
 

-138,00 
  

344 Alte active fixe 71.01.30 -45,00 
 

-45,00 
  

347 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 183,00 
 

183,00 
  

212 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 1.000,00 
 

1.950,00 -950,00 
 

213 Spitale generale 66.10.06.01 1.000,00 
 

1.950,00 -950,00 
 

281 Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 
  

-950,00 950,00 
 

286 EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97 98.10 
  

0,00 950,00 
 

287 Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96 
  

0,00 950,00 
 

292 DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97 99.10 
  

-950,00 
  

293 Deficitul sectiunii de functionare 99.10.96 
  

-950,00 
  

357 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 

  
950,00 -950,00 

 

371 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 

  
950,00 -950,00 

 

388 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 
  

950,00 -950,00 
 

390 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 
  

950,00 -950,00 
 

391 Spitale generale 66.10.06.01 
  

950,00 -950,00 
 

459 Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 
  

-950,00 950,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

461 EXCEDENT 98.10.96 98.10 
  

0,00 950,00 
 

462 Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96 
  

0,00 950,00 
 

465 DEFICIT 99.10.96 99.10 
  

-950,00 
  

466 Deficitul sectiunii de functionare 99.10.96 
  

-950,00 
  

469 
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.1048.10) - TOTAL 
00.01SD 1.000,00 

 
1.000,00 

  

484 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.000,00 
 

1.000,00 
  

485 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 1.000,00 

 
1.000,00 

  

490 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 
43.10 1.000,00 

 
1.000,00 

  

492 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 

(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 1.000,00 

 
1.000,00 

  

495 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 1.000,00 
 

1.000,00 
  

598 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 1.000,00 

 
1.000,00 

  

612 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 1.000,00 

 
1.000,00 

  

629 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 1.000,00 
 

1.000,00 
  

631 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 1.000,00 
 

1.000,00 
  

632 Spitale generale 66.10.06.01 1.000,00 
 

1.000,00 
  

 

Anexa nr. VP4b la Hotărârea nr. 85/2016 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2016 

SPAM 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 46,00 
 

46,00 
 

0,00 

60 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46,00 
 

46,00 
  

61 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 46,00 

 
46,00 

  

68 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 
43.10 46,00 

 
46,00 

  

81 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 46,00 
 

46,00 
  

179 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 46,00 

 
46,00 

  

193 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 

65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 46,00 

 
46,00 

  

218 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 46,00 
 

46,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
46,00 

 
46,00 

  

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 10,00 

 
10,00 

  

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 8,30 
 

8,30 
  

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 -1,50 
 

-1,50 
  

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,40 
 

1,40 
  

45 Piese de schimb 20.01.06 1,50 
 

1,50 
  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3,20 
 

3,20 
  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3,70 
 

3,70 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -3,70 
 

-3,70 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -3,70 
 

-3,70 
  

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1,50 
 

1,50 
  

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 1,50 
 

1,50 
  

71 Protectia muncii 20.14 -0,70 
 

-0,70 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 4,60 
 

4,60 
  

87 Reclama si publicitate 20.30.01 -0,40 
 

-0,40 
  

90 Chirii 20.30.04 -1,20 
 

-1,20 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,20 
 

6,20 
  

155 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 

+59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 
59 -10,00 

 
-10,00 

  

164 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 -10,00 
 

-10,00 
  

201 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79) 
 

46,00 
 

46,00 
  

338 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 46,00 
 

46,00 
  

339 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 46,00 
 

46,00 
  

340 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 46,00 
 

46,00 
  

344 Alte active fixe 71.01.30 46,00 
 

46,00 
  

220 
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+ 

67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 46,00 

 
46,00 

  

223 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 46,00 
 

46,00 
  

469 
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+ 

45.1048.10) - TOTAL 
00.01SD 46,00 

 
46,00 

  

484 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46,00 
 

46,00 
  

485 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 46,00 

 
46,00 

  

490 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 
43.10 46,00 

 
46,00 

  

500 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 46,00 
 

46,00 
  

598 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 46,00 

 
46,00 

  

612 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 46,00 

 
46,00 

  

637 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 46,00 
 

46,00 
  

639 
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 

67.10.03.12+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 46,00 

 
46,00 

  

642 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 46,00 
 

46,00 
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Anexa nr. VP6a la Hotărârea nr. 85/2016 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2016 

ADH 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 6,00 
 

6,00 
  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 6,00 
 

6,00 
  

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -5,00 
 

-5,00 
  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 5,00 
 

5,00 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 -6,00 
 

-6,00 
  

91 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 -6,00 
 

-6,00 
  

 

Anexa nr. VP7a la Hotărârea nr. 85/2016 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2016 

Camera Agricolă 

- mii lei - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2016 

din care : 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4,00 
 

4,00 
  

40 Furnituri de birou 20.01.01 -1,00 
 

-1,00 
  

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -1,00 
 

-1,00 
  

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,00 
 

6,00 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -1,00 
 

-1,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -1,00 
 

-1,00 
  

70 Pregatire profesionala 20.13 -3,00 
 

-3,00 
  

 

HOTĂRÂREA Nr. 86/2016 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Organigramei şi Statului de funcții ale Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, 

văzând Raportul Direcției Economice întocmit în acest sens, 

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și 

completări  prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; adresele Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont nr. 112/14.04.2016 și nr. 

114/15.04.2016, înregistrate la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 4245/14.04.2016 și nr. 4331/18.04.2016; 

avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 23913/2016, 

înregistrat la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna 

sub nr. 4999/04.05.2016, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în 

temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Organigrama Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, conform 

anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, 

conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 111/2013 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

Centrului Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală 

și Salvamont, cu modificările ulterioare, precum și orice alte 

dispoziții contrare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 86/2016 

 

ORGANIGRAMA 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI SALVAMONT 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 86/2016 

 

STATUL DE FUNCŢII 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI SALVAMONT 

 

Nr. 

crt. 
Structura 

Funcţia publică 

Clasa 
Treapta/ 

gradul profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcția contractuală 
Treapta/ 

gradul profesional 

Nivelul 

studiilor de conducere de execuţie de conducere de execuţie 

1 
 

şef birou 
 

I II S 
   

 

Compartimentul protecția naturii 

2 
  

consilier I superior S 
   

 

3 
  

referent de 

specialitate 
II superior SSD 

   
 

Compartimentul  G.I.S. 

4 
  

inspector I superior S 
   

 

Compartimentul dezvoltare rurală și salvamont 

5 
  

consilier I principal S 
   

 

Compartimentul administrativ-gospodăresc 

6 
       

inspector de 

specialitate 
II S 

Compartimentul financiar-contabil 

7 
  

consilier I superior S 
   

 

 
Funcția Număr posturi 

Nr. total de funcții publice 6 

Nr. total de funcții publice de conducere 1 

Nr. total de funcții publice de execuție 5 

Nr. total de funcții contractuale 1 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 0 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 1 

Nr. total de posturi din cadrul autorității 7 

 

HOTĂRÂREA Nr. 87/2016 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru 

activități educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de 

tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, pentru activități educativ-ştiinţifice, sportive, 

de recreere  și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de 

cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

18/2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2016 și a 

estimărilor pe anii 2017-2019; Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 32/2016 privind aprobarea Programului anual și a 

anunțului de participare privind  finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și 

sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 

350/2005; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 95/2012 

privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi 

educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin 

financiar acordat unităţilor de cult, cu modificările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 25/2013 privind 

constituirea Comisiei de selecție a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale care pot primi finanțare nerambursabilă de la 

bugetul Consiliului Județean Covasna și a Comisiei de soluționare 

a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea selecției, procesul-verbal nr. 1/2016 al 

Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea 

atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri 

publice pentru activități educativ-științifice, sportive și de recreere, 
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precum și de sprijin financiar acordat unităților de cult; procesul-

verbal nr. 1/2016 al Comisiei selecţie a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, care pot primi finanţare nerambursabilă de la 

bugetul Consiliului Județean Covasna; în conformitate cu 

prevederile: art. 3, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța 

Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de 

finanțare a programelor și proiectelor culturale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările 

și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 

69/2000 cu modificările și completările ulterioare; Legea tinerilor 

nr. 350/2006, cu modificările ulterioare; Ordinul Agenției 

Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 

sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare; 

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, republicată, cu completările ulterioare; H.G. nr. 

1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 91 alin. 

(5) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 600.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2016 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor,proiectelor și acțiunilor sportive, conform anexei 

nr. 1.  

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 500.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2016 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul cultelor, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 300.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2016 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor educativ-științifice și de 

recreere, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 125.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2016 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor de tineret, conform 

anexei nr. 4. 

Art.5. Se aprobă repartizarea sumei de 400.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2016 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, conform 

anexei nr. 5. 

Art.6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 87/2016 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor de sport din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Asociaţia Club Sportiv ”ATHLOS” Participare la concursul sportiv challenge neeligibil 

2 Asociația Club Sportiv ”Solymok” Tabără de pregătire fotbal pentru copii din zona Baraolt neeligibil 

3 Asociația Club Sportiv ”Solymok” Turneu memorial de fotbal Toma Adrian - Nagy Géza neeligibil 

4 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc secția fotbal Participare la competiţiile interne şi internaţionale de fotbal neeligibil 

5 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc secția fotbal Participare în campionatul de fotbal liga IV neeligibil 

6 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc secția futsal Participare în campionatul naţional de futsal Liga I neeligibil 

7 Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

8 Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt Participare la concursul național de tenis de masă neeligibil 

9 Federația Română de Karting Cupa F.R.K. neeligibil 

10 Federația Română de Karting Participare la campionatul național de kating etapa I neeligibil 

11 Asociaţia "Ida Aerobic" Participare la concurs  de dans - aerobic neeligibil 

12 Asociaţia Club Sportiv "Ciprian" Participare la campionatele naţionale și internaționale de înot neeligibil 

13 Asociaţia Club Sportiv "Gakusei" Sf. Gheorghe Promovarea tinerilor în judo neeligibil 

14 Asociaţia Club Sportiv "Show Time" Fitness Maraton neeligibil 

15 Asociaţia Club Sportiv "Show Time" Participare la competiții arte marțiale neeligibil 

16 Asociaţia Club Sportiv "Show Time" Cupa Little Fighter neeligibil 

17 Asociația Club Sportiv Skat Kart Participare la campionatul național de kating etapa III neeligibil 

18 Asociația Club Sportiv Skat Kart Participare la campionatul național de kating etapa IV neeligibil 

19 Asociația Club Sportiv Skat Kart Participare la campionatul național de kating etapa V neeligibil 

20 Asociaţia Club Sportiv"EQUITES" Tabăra de vară baschet juvenil neeligibil 

21 Asociaţia Club Sportiv"EQUITES" Zilele sportive -ed X-a neeligibil 

22 Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului Cupa Buzaielor la oină neeligibil 

23 Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului Cupa Buzaielor la tenis  de masă neeligibil 

24 Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

25 Asociaţia Sportivă "Covasna" Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

26 Asociaţia Sportivă "Nemere" Ghelinţa Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

27 Asociaţia Sportivă "PRIMA" Brăduţ Cupa "Lőrincz Zsigmond" neeligibil 

28 Asociaţia Sportivă "PRIMA" Brăduţ Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

29 Asociația Sportivă "Trei Scaune" Paricipare la turneele de baschet Cupa  Prietenia şi  Cupa Old Boys neeligibil 

30 Asociația Sportivă ”Progresul” Chichiș Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

31 Asociația Sportivă ”Sugó” Bățani Participare în campionatul judeţean de fotbal neeligibil 

32 Asociația Sportivă TOPSIN SAINT GEORGE Participare la competițiile naționale de tenis de masă neeligibil 

33 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Participare la cupele și campionatele naționale și internaționale de Ju-Jitsu neeligibil 

34 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Participare la cupele și campionatele naționale și internaționale de judo neeligibil 

35 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Achiziționare echipament sportiv neeligibil 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

36 Federația Română de Karting Participare la campionatul național de kating etapa III neeligibil 

37 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Campionatul naţional de  Enduro 2016 neeligibil 

38 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Festival Enduro neeligibil 

39 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Red Bull Romaniacs neeligibil 

40 Sport Club "TRI-ALUTA" Participarea la competiții internaționale neeligibil 

41 Sport Club "TRI-ALUTA" Participarea la competiții interne neeligibil 

42 Asociaţia "Sepsi  I.S.E" "SZITISE IV" - campionat de futsal pentru ONG-uri 2.000 

43 Asociaţia Club Sportiv "ATHLOS" 
Sportul juvenil, sportul viitorului - participare în competiţii a sportivilor 

talentați 
10.000 

44 Asociaţia Club Sportiv "SQUASH Covasna" Cantonament de squash " Junior Squash Summer Camp" 2016 5.000 

45 Asociaţia Club Sportiv "SQUASH Covasna" Participare la concursurile naţionale de squash 5.000 

46 Asociaţia Club Sportiv A.S. Footbal "Viitorul" Sfântu Gheorghe Participare la campionatul interjudeţean  de fotbal al juniorilor C, D,F ,G 5.000 

47 Asociaţia Club Sportiv A.S. Footbal "Viitorul" Sfântu Gheorghe Participare la campionatul judeţean  de fotbal al juniorilor C, D,E,F,G,H,I 5.000 

48 Asociaţia Club Sportiv A.S. Footbal "Viitorul" Sfântu Gheorghe Pregtire centralizată a juniorilor C,D,E 5.000 

49 Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe Participare la campionatul naţional de bowling divizia A 20.000 

50 Asociaţia Club Sportiv F.C. Păpăuţi Participare în campionatul de fotbal liga V 2.000 

51 Asociația Club Sportiv ORT RACING Participare la concursuri interne și internaționale de motociclism 3.000 

52 Asociația Club Sportiv ORT RACING Participare la etapa CEE și CNIR Supermoto 3.000 

53 Asociația Club Sportiv Sepsi O.S.K. 
Participare în campionatul național de fotbal liga a III-a retur 2015-2016 și liga 

II tur 2016-2017 şi cantonament de vară 
150.000 

54 Asociația Club Sportiv Sepsi O.S.K. 
Participarea juniorilor în campionatele naționale,județene și internaționale de 

fotbal 
50.000 

55 Asociaţia Club Sportiv SPORT-ALL Participare la campionatele interne și internaționale de karate 10.000 

56 Asociaţia Club Sportiv SPORT-ALL Participare la campionatul mondial dance-star 15.000 

57 Asociaţia Club Sportiv SPORT-ALL Sezonul de pregătire și participare la campionatul național de schi alpin 5.000 

58 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc 
Participarea echipei de baschet în campionatul național Liga I și campionatul 

național de juniori 
100.000 

59 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc secția hochei 
Participarea echipelor de hochei U8, U10 la campionatul naţional de hochei pe 

gheaţă 
5.000 

60 Asociaţia Clubul Sportiv de Hochei "Bikák" 
Participarea echipelor de hochei U8 - U10 la campionatul naţional de hochei pe 

gheaţă 
10.000 

61 Asociaţia de Tineret, Sport şi Cultură, Reci Participare în campionatul judeţean de fotbal 2.000 

62 Asociația Județeană de Fotbal Organizarea campionatului de fotbal juniori C,D,E,F,G,H,I 10.000 

63 Asociația Județeană de Fotbal Organizarea finalei Cupei României la fotbal 3.000 

64 Asociația Județeană de Fotbal Cantonament de vară pentru juniorii din județul Covasna 10.000 

65 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Participarea sportivului Deák Zsombor la Campionatul național de triatlon 3.000 

66 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Participarea sportivului Deák Zsombor la Ironman Taiwan 3.000 

67 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Participarea sportivului Deák Zsombor la Ironman China 4.000 

68 
Asociaţia Sportivă "Atletico Steaua" Întorsura Buzăului - Filiala 

Sfântu Gheorghe 
Participarea echipelor la competițiile fotbalistice 5.000 

69 
Asociaţia Sportivă "Atletico Steaua" Întorsura Buzăului - Filiala 

Sfântu Gheorghe 
Achiziționare materiale și echipament sportiv pentru juniori 5.000 

70 
Asociaţia Sportivă "Atletico Steaua" Întorsura Buzăului - Filiala 

Sfântu Gheorghe 
Pregătire specifică precompetițională 5.000 

71 Asociaţia Sportivă "PERKŐ" Sânzieni Participare în campionatul judeţean de fotbal 2.000 

72 Asociaţia Sportivă "PERKŐ" Sânzieni Aniversare 40 de ani în campionatul județean de fotbal 2.000 

73 Asociația Sportivă ”Venusz ” Ozun 
Participare în competițiile  fotbalistice din județul Covasna și Brașov la grupele 

A1,2005 și 2006 
2.000 

74 Asociația Sportivă ”Venusz ” Ozun Achiziționare materiale și echipament sportiv pentru juniori 5.000 

75 Asociația Sportivă ”Venusz ” Ozun Pregătire specifică precompetițională 5.000 

76 Asociaţia Sportivă de  Futsal "SPICOM" Sfântu Gheorghe Participarea  în campionatul naţional de futsal Liga I şi în cupa României 80.000 

77 Asociația Sportivă Fotbal Bodoc Participare în campionatul judeţean de fotbal 2.000 

78 Asociația sportivă Oltul Participare în campionatul judeţean de fotbal 2.000 

79 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Campionatul Balcanic de Atletism pentru veterani 1.000 

80 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Semimaratonul Sfântu Gheorghe 1.000 

81 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Reiffeisen Bank București Maraton 2016 1.000 

82 Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe Campionatul regional de Coasta Şugaş Băi 2.000 

83 Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe Competiţia naţională "Off Road - Trophy Covasna" 3.000 

84 Club sportiv "Sicul Baschet" Participarea selecționatelor regionale de baschet în competiții 5.000 

85 Club sportiv "Sicul Baschet" Organizarea campionatelor regionale de baschet 5.000 

86 Clubul Sportiv "Electrica", Sfântu Gheorghe Participare la competiţii naţionale de tenis de masă 20.000 

87 Clubul Sportiv de Fotbal "Nemere-Poian" Participare în campionatul judeţean de fotbal 2.000 

TOTAL: 600.000 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 87/2016 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

2 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat Reparaţii la biserică neeligibil 

3 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

4 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe Reparaţii la biserică neeligibil 

5 Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Sfântu Gheorghe Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

6 Parohia Romano-Catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe Reparaţii la clădirea locuinţei de serviciu neeligibil 

7 Parohia Romano-Catolică Lunga Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

8 Parohia Romano-Catolică Zăbala Modernizare instalaţie de iluminat neeligibil 

9 Parohia Ortodoxă Dobolii de Jos Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

10 Parohia Ortodoxă Întorsura Buzăului Pictarea Bisericii-Catedrale "Sfânta Treime" neeligibil 

11 Parohia Ortodoxă Lisnău Reparaţii la biserică neeligibil 

12 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe II. Reparaţii la casa parohială neeligibil 

13 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe III. Realizare iconostas sculptat neeligibil 

14 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe IV. Construire gard pentru biserică neeligibil 

15 Parohia Reformată Araci Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

16 Parohia Reformată Araci Reparaţii la biserică neeligibil 

17 Parohia Reformată Baraolt Reabilitare pivniţă parohie neeligibil 

18 Parohia Reformată Chichiş Reparaţii la parohie neeligibil 

19 Parohia Reformată Doboşeni Renovarea bisericii din Vârghiş neeligibil 

20 Parohia Reformată Doboşeni Reparaţii la casa de rugăciuni neeligibil 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

21 Parohia Reformată Eresteghin Construire parohie neeligibil 

22 Parohia Reformată Hăghig Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

23 Parohia Reformată Ilieni Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

24 Parohia Reformată Leţ Reparaţii la casa parohială neeligibil 

25 Parohia Reformată Tălişoara Reparaţii la biserică neeligibil 

26 Parohia Unitariană Racoşul de Sus Reabilitare biserică neeligibil 

27 Parohia Unitariană Sâncraiu-Bod Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

28 Parohia Unitariană Sâncraiu-Bod Reparaţii la casa de rugăciuni neeligibil 

29 Parohia Unitariană Sâncraiu-Bod Reabilitare biserică neeligibil 

30 Protopopiatul Unitarian Trei Scaune-Alba de Sus Cheltuieli de funcţionare neeligibil 

31 Protopopiatul Unitarian Trei Scaune-Alba de Sus 
Îmbunătăţirea protecţiei la incendii a bisericilor şi conservarea documentelor de 

patrimoniu 
neeligibil 

32 Biserica Evanghelică Lutherană, Parohia Târgu Secuiesc Cheltuieli de funcţionare 3.000 

33 Parohia Romano-Catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe Reparaţii la biserică 5.000 

34 Parohia Romano-Catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe Reparaţii la biserica din Vâlcele 4.000 

35 Parohia Romano-Catolică "Szent Gellért" din Sfântu Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 1.000 

36 Parohia Romano-Catolică "Szent Gellért" din Sfântu Gheorghe Instalaţie de sonorizare pentru biserică 2.000 

37 Parohia Romano-Catolică Alungeni Reparaţii la biserică 5.000 

38 Parohia Romano-Catolică Catalina Reparaţii la biserică 4.000 

39 Parohia Romano-Catolică Catalina Reparaţii la capela din Mărtineni 5.000 

40 Parohia Romano-Catolică Cernat Reparaţii la biserică 5.000 

41 Parohia Romano-Catolică Cernat Reparaţii la biserică din Dalnic 3.000 

42 Parohia Romano-Catolică Hătuica Reparaţii la biserică 10.000 

43 Parohia Romano-Catolică Imeni Reparaţii la biserică 5.000 

44 Parohia Romano-Catolică Imeni Reparaţii la biserica din Tamaşfalău 4.000 

45 Parohia Romano-Catolică Imeni Reparaţii la biserica din Peteni 3.000 

46 Parohia Romano-Catolică Mereni Reparaţii la biserică 5.000 

47 Parohia Romano-Catolică Ozun Cheltuieli de funcţionare 1.000 

48 Parohia Romano-Catolică Ozun Reparaţii la biserică 4.000 

49 Parohia Romano-Catolică Petriceni Reparaţii la biserică 5.000 

50 Parohia Romano-Catolică Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 1.000 

51 Parohia Romano-Catolică Sântionlunca Restaurarea picturii altarului principal 6.000 

52 Parohia Romano-Catolică Sântionlunca Reparaţii la capela  din Moacşa 1.000 

53 Parohia Romano-Catolică Sânzieni Construire biserică în Caşinul Mic 6.000 

54 Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe IV. Cheltuieli de funcţionare 3.000 

55 Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe V. Reparaţii la biserică 4.000 

56 Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc II. Reparaţii la biserică 5.000 

57 Parohia Romano-Catolică Tinoasa Reparaţii la biserică 4.000 

58 Parohia Romano-Catolică Turia de Jos Reparaţii la biserică 8.000 

59 Parohia Romano-Catolică Turia de Jos Reparaţii la capela Maria din Turia de Mijloc 5.000 

60 Parohia Romano-Catolică Valea Crişului. Reparaţii la casa de rugăciuni din Arcuş 3.000 

61 Parohia Romano-Catolică Zagon Reparaţii la biserică 5.000 

62 Protopopiatul Romano-Catolic "Sepsi-Barcaság" Cheltuieli de funcţionare 5.000 

63 Protopopiatul Romano-Catolic "Sepsi-Barcaság" Cheltuieli de funcţionare ale arhivei protopopiatului 3.000 

64 Parohia Ortodoxă Aita Mare Renovarea bisericii 7.000 

65 Parohia Ortodoxă Belin Reparaţii la biserică 9.000 

66 Parohia Ortodoxă Covasna-Staţiune Construire casa de luminări 4.000 

67 Parohia Ortodoxă Ozun Reparaţii la biserică 7.000 

68 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe I. Reparaţii la catedrală 8.000 

69 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe VI. Reparaţii la cimitir şi biserică 7.000 

70 Parohia Ortodoxă Sita Buzăului Restaurarea clopotelor bisericii 6.000 

71 Parohia Ortodoxă Zăbala Reparaţii la biserică 10.000 

72 Parohia Reformată Aita Mare Reparaţii la biserică 2.000 

73 Parohia Reformată Aita Medie Reparaţii la biserică 5.000 

74 Parohia Reformată Angheluş Cheltuieli de funcţionare 1.000 

75 Parohia Reformată Angheluş Reparaţii la biserică 4.000 

76 Parohia Reformată Aninoasa Cheltuieli de funcţionare 1.000 

77 Parohia Reformată Aninoasa Reparaţii la biserică 5.000 

78 Parohia Reformată Ariuşd Cheltuieli de funcţionare 1.000 

79 Parohia Reformată Ariuşd Construire casă de rugăciuni 3.000 

80 Parohia Reformată Băţanii Mari Restaurarea orgii bisericii 6.000 

81 Parohia Reformată Băţanii Mici Cheltuieli de funcţionare 2.000 

82 Parohia Reformată Băţanii Mici Reabilitare bisericő 5.000 

83 Parohia Reformată Belin Construire casă de rugăciuni 3.000 

84 Parohia Reformată Bicfalău Cheltuieli de funcţionare 1.000 

85 Parohia Reformată Bicfalău Renovarea bisericii 9.000 

86 Parohia Reformată Bita Cheltuieli de funcţionare 1.000 

87 Parohia Reformată Bita Modernizarea clopotului bisericii 4.000 

88 Parohia Reformată Bodoc Cheltuieli de funcţionare 1.000 

89 Parohia Reformată Bodoc Reparaţii la biserică 9.000 

90 Parohia Reformată Boroşneu Mic Cheltuieli de funcţionare 2.000 

91 Parohia Reformată Boroşneu Mic Reparaţii la sala de rugăciuni 3.000 

92 Parohia Reformată Brateş Reparaţii la biserică 5.000 

93 Parohia Reformată Calnic Cheltuieli de funcţionare 1.000 

94 Parohia Reformată Calnic Reparaţii la sala de rugăciuni 2.000 

95 Parohia Reformată Cernatul de Jos Renovarea bisericii 6.000 

96 Parohia Reformată Cernatul de Sus Cheltuieli de funcţionare 1.000 

97 Parohia Reformată Cernatul de Sus Reparaţii la biserică 4.000 

98 Parohia Reformată Chiuruş Cheltuieli de funcţionare 1.000 

99 Parohia Reformată Chiuruş Renovarea bisericii 2.000 

100 Parohia Reformată Comandău Cheltuieli de funcţionare 2.000 

101 Parohia Reformată Comandău Reparaţii la biserică 6.000 

102 Parohia Reformată Comolău Cheltuieli de funcţionare 1.000 

103 Parohia Reformată Comolău Reparaţii la casa de rugăciuni 2.000 

104 Parohia Reformată Covasna I. Reparaţii la biserică 5.000 

105 Parohia Reformată Covasna-Voineşti Reparaţii la biserică 2.000 

106 Parohia Reformată Dalnic Renovarea bisericii 5.000 

107 Parohia Reformată Dobolii de Jos Cheltuieli de funcţionare 1.000 

108 Parohia Reformată Dobolii de Jos Reparaţii la casa de rugăciuni din Prejmer 2.000 

109 Parohia Reformată Dobolii de Sus Renovarea bisericii 6.000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

110 Parohia Reformată Eresteghin Cheltuieli de funcţionare 1.000 

111 Parohia Reformată Filia Reparaţii la sala de rugăciuni 2.000 

112 Parohia Reformată Fotoş Construire casă mortuară 4.000 

113 Parohia Reformată Fotoş Cheltuieli de funcţionare 1.000 

114 Parohia Reformată Fotoş Achiziţionare videoproiector pentru biserică 1.000 

115 Parohia Reformată Ghidfalău Renovarea bisericii 5.000 

116 Parohia Reformată Herculian Renovarea bisericii 7.000 

117 Parohia Reformată Icafalău Cheltuieli de funcţionare 1.000 

118 Parohia Reformată Icafalău Reparaţii la biserică, echiparea casei mortuare 5.000 

119 Parohia Reformată Karatna Construire casă mortuară 4.000 

120 Parohia Reformată Karatna Cheltuieli de funcţionare 2.000 

121 Parohia Reformată Malnaş Înfiinţarea unui cămin  pentru persoane vârstnice 8.000 

122 Parohia Reformată Măgheruş Cheltuieli de funcţionare 1.000 

123 Parohia Reformată Măgheruş Reparaţii la biserică 5.000 

124 Parohia Reformată Mărcuşa Reparaţii la biserică 3.000 

125 Parohia Reformată Mărtineni Cheltuieli de funcţionare 2.000 

126 Parohia Reformată Micfalău Cheltuieli de funcţionare 1.000 

127 Parohia Reformată Micfalău Renovarea şi extinderea bisericii 5.000 

128 Parohia Reformată Moacşa Reparaţii la biserică 5.000 

129 Parohia Reformată Pava Cheltuieli de funcţionare 1.000 

130 Parohia Reformată Pava Reparaţii la biserică 5.000 

131 Parohia Reformată Pădureni Cheltuieli de funcţionare 1.000 

132 Parohia Reformată Păpăuţi Reparaţii la casa de rugăciuni 2.000 

133 Parohia Reformată Saciova Cheltuieli de funcţionare 1.000 

134 Parohia Reformată Saciova Reparaţii la biserică 9.000 

135 Parohia Reformată Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 2.000 

136 Parohia Reformată Sântionlunca Reparaţii la casa de rugăciuni 2.000 

137 Parohia Reformată Surcea Reparaţii la biserică 6.000 

138 Parohia Reformată Tamaşfalău Reparaţii la casa de rugăciuni 2.000 

139 Parohia Reformată Târgu. Secuiesc Reparaţii la biserică 8.000 

140 Parohia Reformată Telechia Cheltuieli de funcţionare 1.000 

141 Parohia Reformată Telechia Reabilitare biserică 5.000 

142 Parohia Reformată Turia Cheltuieli de funcţionare 1.000 

143 Parohia Reformată Turia Reabilitare biserică 7.000 

144 Parohia Reformată Turia Achiziţionare orgă 1.000 

145 Parohia Reformată Ţufalău Cheltuieli de funcţionare 1.000 

146 Parohia Reformată Valea Crişului Cheltuieli de funcţionare 1.000 

147 Parohia Reformată Valea Crişului Reparaţii la biserică 4.000 

148 Parohia Reformată Zagon Reparaţii la biserică 5.000 

149 Parohia Reformată Zăbala Reabilitarea bisericii 5.000 

150 Parohia Reformată Zăbala Reabilitare ceas din turn 3.000 

151 Parohia Reformată Zoltan Cheltuieli de funcţionare 1.000 

152 Parohia Reformată Zoltan Reparaţii la biserică 5.000 

153 Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai Cheltuieli de funcţionare 5.000 

154 Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 4.000 

155 Protopopiatul Reformat Ţinutul Pădurii Cheltuieli de funcţionare 5.000 

156 Parohia Unitariană Arcuş Reparaţii la biserică 6.000 

157 Parohia Unitariană Baraolt Cheltuieli de funcţionare 1.000 

158 Parohia Unitariană Baraolt Reparaţii la biserică 4.000 

159 Parohia Unitariană Calnic Cheltuieli de funcţionare 2.000 

160 Parohia Unitariană Calnic Renovarea clopotniţei din lemn 9.000 

161 Parohia Unitariană Chichiş Cheltuieli de funcţionare 1.000 

162 Parohia Unitariană Chichiş Reparaţii la casa comunitară 2.000 

163 Parohia Unitariană Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 2.000 

164 Parohia Unitariană Sântionlunca Reparaţii la biserică 4.000 

Total: 500.000 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 87/2016 

 

Finanţarea nerambursabilă  a programelor educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Asociația ”Help” Școala Pădurii - timpul liber și menținerea sănătății în sprijinul integrării neeligibil 

2 Asociația ”Împreună pentru Școala Ady Endre” Zilele școlii ”Ady Endre” sub semnul creativității și interculturalității neeligibil 

3 Asociația Femeilor din Kézdiszentkereszt Ziua Internațională a copiilor 1 iunie neeligibil 

4 Asociaţia pentru Studii Alternative ”EVITA” Concurs/Tabără de protecţia mediului ”Zöldpont” neeligibil 

5 Asociația Sportivă Suli Sport Menținerea relațiilor de prietenie prin activități sportive neeligibil 

6 Asociația ”Baróti Szent Adalbert” Pe cărările diasporei - 2016 neeligibil 

7 Asociaţia ”Candicas” Excursie culturală pe urmele cetăților transilvănene neeligibil 

8 Asociaţia ”Candicas” Aventuri la poalele Tâmpei neeligibil 

9 Asociația ”Club Sport Lipicai” Tabără de echitație pentru elevi pe Dealul Benedek neeligibil 

10 Asociaţia ”Clubul Verde” Monitorizarea calității apei prelevate  din făntâni situate în județul Covasna neeligibil 

11 Asociaţia ”Clubul Verde” Programul ”Eco-Crăciun” neeligibil 

12 Asociaţia ”Clubul Verde” Sesiune știinţifică de comemorare al înființării Academiei Maghiare de Științe neeligibil 

13 Asociația ”Free Frog`s Riders” Cea de a XVI-lea întrunire internațională a motocicliștilor neeligibil 

14 Asociaţia ”Harmonia” Dalnic Duminica bătrânilor neeligibil 

15 Asociația ”Messzelátó” din Tălişoara Pe urmele lui Hermányi Dienes József neeligibil 

16 Asociația ”Messzelátó” din Tălişoara Tabăra aprozilor neeligibil 

17 Asociaţia ”Philadelphia Angels” Vara cu aventuri neeligibil 

18 Asociația ”Pro Copii din Mereni” Acum este clipa să arătăm drumul cel drept spre persistență neeligibil 

19 Asociația ”Pro Copii din Mereni” Concursurile sportive ne educă pentru viață neeligibil 

20 Asociația ”Pro Măgheruș” Cunoașterea țării noastre neeligibil 

21 Asociația ”Pro Măgheruș” Tabără la Mezőhegyes neeligibil 

22 Asociaţia ”Rara Avis” Salvarea păsărilor rănite neeligibil 

23 Asociația ”Sikló” Egyesület 
Conservarea ansamblului tehnic planul înclinat, locomotiva cu abur Krauss de 

la Comandău 
neeligibil 

24 Asociația ”Sikló” Egyesület A XIX-a întâlnire a Geologilor din Secuime, Covasna neeligibil 

25 Asociaţia ”Şcoala Constantin Brâncuşi” 
Parteneriat Liceul Prof. Chișinău, Liceul Regina Elisabeta Budapesta și 

Fundația Sava Buzău 
neeligibil 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

26 Asociaţia ”Şcoala Constantin Brâncuşi” Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși - promovarea județului prin carieră neeligibil 

27 Asociaţia ”Şcoala Generală Benkő József” Benkő József - ne amintim de polihistor neeligibil 

28 Asociaţia ”Şcoala Generală Benkő József” Duatlon - Cupa Erdővidék neeligibil 

29 Asociația ”Zsibongó” 
Part. formației Mozaic din Baraolt la Festivalul concurs European al dansului 

Leva, Slovacia 
neeligibil 

30 Asociația Chinologica Covasna Expoziție canină C.A.C. neeligibil 

31 Asociaţia Clubul Pensionarilor ”Maassluis” 
Transportul pensionarilor pentru cunoașterea culturii tradiționale și a 

monumentelor istorice din jud. Cov., Hargh. și Igar, HU 
neeligibil 

32 Asociaţia ”Háromszéki Mára” Vizitarea monumentelor istorice neeligibil 

33 Asociaţia Culturală ”Nagy Mózes” 
Concursul Național Interdisciplinarde Comunicări Ștințifice în limba maghiară 

ptr. elevii din clasele liceale ”TUDEK” 
neeligibil 

34 Asociaţia Culturală ”Nagy Mózes” 
Program pentru mobilitatea tinerilor ”Fara hotare”: Barcsay Jenő Gimnázium 

(Ungaria) și Liceul Teoretic ”Nagy Mózes” 
neeligibil 

35 Asociația Culturală Cetatea Dacică - Valea Zânelor Cetatea Zânelor - Drumeție și Istorie neeligibil 

36 Asociația Culturală Sacramento Festival Ecvestru Sacramento neeligibil 

37 Asociația Culturală Sacramento Zile ecvestre pentru copii neeligibil 

38 Asociaţia Împotriva Cancerului pentru Viitor Pe urmele tradiţiilor noastre neeligibil 

39 Asociaţia pentru Doboşeni 
Modele de viaţă şi existenţă în Ţinutul Pădurilor, expoziţie de animale, 

prezentarea obiceiurilor locale 
neeligibil 

40 Asociaţia pentru Mediu şi Comunitate Voluntariat pentru înțelegere reciprocă și dezvoltare neeligibil 

41 Asociația pentru prot. Fam. ”Életfa” Tabără pentru copii și tineri cu nevoi speciale  ptr. păstrarea tradițiilor neeligibil 

42 Asociaţia Pompierilor Voluntari  din Ozun Concursul pompierilor voluntari Ozun 2016 neeligibil 

43 Asociaţia Pompierilor Voluntari  din Ozun Participare la concursurile judeţene de pompieri voluntari neeligibil 

44 Asociaţia Pompierilor Voluntari Chichiş Îmbunătățirea serviciilor acordate de către pompierii voluntari din Chichiș neeligibil 

45 Asociaţia Pompierilor Voluntari Chichiş Participare la concursurile judeţene de pompieri voluntari neeligibil 

46 Asociația Reuniunea Femeilor Ortodoxe Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox neeligibil 

47 Asociația Reuniunea Femeilor Ortodoxe Festivalul pentru copii și tineri al colindelor tradiționale de crăciun neeligibil 

48 Asociația Sportivă, Culturală și Turistică Turia 1307 Bálványos Conservarea și păstrarea tradițiilor locale din comuna Turia neeligibil 

49 Asociația Sportivă, Culturală și Turistică Turia 1307 Bálványos Păstrarea tradițiilor în cadrul balului comunal cu spectacol pentru pensionari neeligibil 

50 Asociația Sportivă, Culturală și Turistică Turia 1307 Bálványos Albumul foto al comunei Turia neeligibil 

51 Biserica Creștină Baptistă Baraolt Pregătește-te pentru viață - tabăra de cort pentru adolescenți cu probleme neeligibil 

52 Fundaţia Colegiului ”Székely Mikó” Concurs de istorie 2016 neeligibil 

53 Liga Cultural-Creştină ”Andrei Şaguna” Sesiunea de comunicări ştiinţifice ”Sud-estul Transilvaniei, istorie, cultură, civilizaţie” neeligibil 

54 Liga Cultural-Creştină ”Andrei Şaguna” Zilele ”Andrei Şaguna” neeligibil 

55 Liga Cultural-Creştină ”Andrei Şaguna” Zilele ”Nicolae Colan” neeligibil 

56 Parohia Reformată Ilieni ”Csiga-Biga Tanoda” Școala de după amiază pentru copii defavorizați neeligibil 

57 Parohia Reformată Ilieni Tabără creştină pantru copii neeligibil 

58 Parohia Unitariană Racoşul de Sus Organizarea zilelor tradiționale a satului de către Biserica Unitariană neeligibil 

59 Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe Conferința Națională Generală a Asociațiilor de Femei Unitariene neeligibil 

60 Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe Tabără religioasă pentru copii nevoiași și din diasporă neeligibil 

61 Protopopiatul Unitarian Trei Scaune-Alba de Sus Concurs pe teme biblice neeligibil 

62 Societatea Carpatină Ardeleană Filiala Județului Covasna Tură de anduranță ”Trei Scaune” neeligibil 

63 Societatea Carpatină Ardeleană Filiala Județului Covasna Tabără de ciclism Zăbala 2016 neeligibil 

64 Societatea de Micologie ”László Kálmán ” Activităţi şi publicaţii LKG pe anul 2016 neeligibil 

65 Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania Zilele ”EMT” 2016 neeligibil 

66 Asociaţia ”Beatus Eusebius” Tabără de cercetaşi 3.000 

67 Asociația ”Bóbita” Atelier pedagogic Értékpont 2.000 

68 Asociația ”Bodvaj” Tabăra școala în pădure - conștient și responsabil față de mediu, ed. a X-a 2.500 

69 Asociaţia ”Casa Laura” Tabăra speranței 3. 2.000 

70 Asociaţia ”Casa Laura” Programul ”Integrare în societate” 2.000 

71 Asociația ”Clubul Sportiv de Pescuit Lamacarp Fishing” Concurs de pescuit cupa copiilor 2.000 

72 Asociația ”Corul Reformat Hálaadás”, Tg. Secuiesc Statuia-bust al episcopului Keresztes Máté 13.000 

73 Asociaţia ”Csillagösvény” Tabăra Hun ediţia VII. 2.000 

74 Asociația ”Csiporkázó Játszóház Egyesület” Cumpărați, plante medicinale, vă rog! - Școală după școală 2.000 

75 Asociația ”Csiporkázó Játszóház Egyesület” Tabără de perfecționare ptr dascăli privind proiectul școală după școală 2.000 

76 Asociația ”Fritillaria Meleagris” Coroniţe de advent 2.000 

77 Asociația ”Fritillaria Meleagris” Simpozion Pro Natura 1.000 

78 Asociaţia ”Gyöngyvirág” al Pensionarilor Biborţeni Patrimoniul natural și construit - excursie tematică 1.000 

79 Asociaţia ”Háromszéki Mára” Întâlnirea morarilor din Cernat 4.000 

80 Asociația ”Help” 
Diseminarea și valorificarea tradițiilor muzico-culturale locale prin prezentarea 

lor interactivă în alte regiuni 4. 
2.000 

81 Asociația ”Help” 
Diseminarea și valorificarea tradițiilor muzico-culturale locale prin prezentarea 

lor interactivă în alte regiuni 5. 
2.000 

82 Asociaţia ”Kálnoky Ludmilla” Optimizarea competențelor profesionale la tineri din grupuri sociale vulnerabile 1.000 

83 Asociaţia ”Kálnoky Ludmilla” Cunoașterea Ținutului Secuiesc 2.000 

84 Asociația ”Kún Kocsárd” De la Baraolt la Abrud - excursie 3.000 

85 Asociaţia ”Natura Schola” Programul ”Csillagösvényen” 2.000 

86 Asociaţia ”Natura Schola” Metode educative alternative 2.000 

87 Asociaţia ”Philadelphia Pro Familia Support” Casa de joacă ”Manoék” 3.000 

88 Asociaţia ”Pro Sanctum Spiritum” Organizare Balciul Perkő 6.000 

89 Asociația ”Pro-Pinocchio - 2014” ”Mă schimb pentru viitorul tău” 1.000 

90 Asociaţia ”Reménység Nyugdíjas Club” 25. Întâlnirea internaţională culturală a vârstnicilor din Sopron 3.000 

91 Asociația ”Rügyek és Reménység Egyesület” Baraolt Tabăra tinerilor cu copii 2.000 

92 Asociația ”Rügyek és Reménység Egyesület” Baraolt Tabăra religioasă pentru tineri 2.000 

93 Asociația ”Sagittis Siculorum” Achiziționarea echipamente pentru arcași 12.000 

94 Asociația ”Salvatore” Centrul județean de prim ajutor pentru tineret 1.000 

95 Asociația ”SAMR” Filiala Sfântu Gheorghe EURO Camp 4.000 

96 Asociația ”SAMR” Filiala Sfântu Gheorghe Sarcina a primului ajutor 1.000 

97 Asociația ”SAMR” Filiala Sfântu Gheorghe Olimpiada, tabăra de copii maltezi 4.000 

98 Asociaţia ”Vinca Minor” 
Organizare vizite tematice în aria protejată Ciomad-Bálványos ptr elevi și 

profesori din regiunea Trei Scaune 
2.000 

99 Asociaţia ”Zöld Nap” Căutare de comori pe Drumul Nemirei 1.000 

100 Asociaţia ”Zöld Nap” Mișcare în direcția cea bună - expoziție 3.000 

101 Asociaţia ”Zöld Nap” Ziua internaţională a păcii 2.000 

102 Asociaţia „Székely Virtus" Evenimente tradiţionale de cavalerie 6.000 

103 Asociaţia „Székely Virtus" Organizare recrutare a husarilor 8.000 

104 Asociația Clubul Pensionarilor ”Szép emlékek” Transmiteri de tradiții 2.000 

105 Asociaţia Copiilor şi Tinerilor cu Diabet din Judeţul Covasna Conferinţă cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului 2.000 

106 Asociația Cultural Sportivă RIKA Vârghiș Străbaterea istorică a patrimoniului nostru cultural, în județul Sibiu 3.000 

107 Asociația Cultural Sportivă RIKA Vârghiș Pe urmele strămoșilor noștrii 3.000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

108 Asociația Culturală ”Krea Kids Studio” Tabără de design și design vestimentar ptr copii 5.000 

109 Asociația Culturală ”Mikes Tölgyek” Zagon Excursii pentru grupuri 3.000 

110 Asociaţia Cultural-Educativă ”PRO SCHOLA” Patrimoniul Național - Copaci memoriali din regiunea Trei Scaune 3.000 

111 Asociaţia de Dezvoltare Locală şi Culturală 1 Decembrie - Uniţi prin tradiţii 5.000 

112 Asociația Femeilor din Kézdiszentkereszt Turneu de fotbal pentru copii 1.000 

113 Asociația Gospodarilor din Zagon Achiziționarea echipamentelor de echitație, harnasament 8.000 

114 Asociația Pedagogilor Români din Județul Covasna Lumea magică a teatrului 5.000 

115 Asociația Pedagogilor Români din Județul Covasna Profesionalizarea carierei didactice prin intermediul taberelor de perfecționare 2.000 

116 Asociația Pedagogilor Români din Județul Covasna Meleaguri strămoșești, ieri, azi și mâine 2.000 

117 Asociaţia pentru Studii Alternative ”EVITA” Concurs de utilizare ”Médiainfo” 2.000 

118 Asociaţia pentru Studii Alternative ”EVITA” Ţinutul secuiesc are viitor numai cu o generaţie sănătoasă 10.000 

119 Asociaţia pentru Studii Alternative ”EVITA” Programe recreative ecologice în vederea durabilității 4.000 

120 Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii ”Lumea pierdută” Tabără de educare ecologică - Cheile Vârghişului 3.500 

121 Asociaţia Sportivă ”ADRENALIN” Cupa naţională de boulder  juniori 3.000 

122 Fundaţia ”KIT” Zilele Henter ed. XVII-a 2.000 

123 Fundaţia ”KIT” Participare la concursul interjudeţean de atelaje 2016 5.000 

124 Fundaţia ”Mihai Viteazul” Mihai Viteazul și visul unirii - punte peste vremuri 2.000 

125 Fundaţia Creştină Diakonia Conferința județeană de specialitate despre ingrijire de tip hospice 2.000 

126 Fundaţia Creştină Diakonia Eveniment cultural-festiv de Ziua Mondială a Vârstnicilor - 1 oct. 2016. 1.500 

127 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Tabăra Împreună III. 5.000 

128 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Tabără cu aventuri creative 6.000 

129 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Tabără Outsider Art 2016 6.000 

130 Organizaţia de caritate ”CARITAS” filiala Sf. Gheorghe Caravana vacanţei 3.000 

131 Organizaţia de Caritate ”CARITAS” filiala Sf. Gheorghe Tabără Voluntari pentru comunitate 3.000 

132 Organizaţia de caritate ”CARITAS” filiala Sf. Gheorghe Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din judeţul Covasna 3.000 

133 Parohia Reformată Angheluș Tabără creștină pentru tineri 1000 

134 Parohia Reformată Boroșneu Mic Zile religioase pentru copiii cu clasele I-VIII 1000 

135 Parohia Reformată Calnic Tabără de vară pentru copii și tinerii comunității 1000 

136 Parohia Reformată Căpeni Săptămâna Sfintei Scripturi al copiilor 1000 

137 Parohia Reformată Cernatul de Sus Ziua Persoanelor Vârstnice în Cernatul de Sus 1000 

138 Parohia Reformată Chichiș Tabăra pentru copii cu situație financiară precară 1000 

139 Parohia Reformată Chiuruș 
Reamenajarea expoziției și îmbunătățirea dotărilor a Casei Memoriale Kőrösi 

Csoma Sándor 
2000 

140 Parohia Reformată Ghidfalău Familia echilibrată - comunitate sănătoasă 1000 

141 Parohia Reformată Ghidfalău Vizitarea locațiilor de bătălie a lui Czetz János și ținerea legăturii cu diaspora maghiară 2000 

142 Parohia Reformată Malnaș Elevare statuie Tőkés József 13000 

143 Parohia Reformată Ozun Memoria lui Gábor Áron 4000 

144 Parohia Reformată Păpăuţi Excursie în regiunea Calata 2000 

145 Parohia Reformată Târgu. Secuiesc Tabără pentru copii cu probleme sociale 2000 

146 Parohia Reformată Ţufalău Sprijinirea cheltuiellilor a școlilor de după amiază 3000 

147 Parohia Romano Catolică ”Sf. Iosif” din Sfântu Gheorghe An iubiliar al cercetaşilor 3000 

148 Parohia Romano-Catolică Sf. Gheorghe V. 10 ani de la sfinţirea bisericii 3000 

149 Parohia Romano-Catolică Târgu Secuiesc II. Tabără pentru copii cu situaţie materială precară 3000 

150 Parohia Unitariană Arcuș Tabără de copii religioase din Arcuș 1000 

151 Parohia Unitariană Chichiș Școala de după amiază ptr. copii cu dezavantaje sociale 1500 

152 Parohia Unitariană Sântionlunca - Tg. Secuiesc Vacanță de tabără biblică pentru copii defavorizați 1000 

153 Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai Comemorarea lui Kálvin János 6000 

154 Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai Ziua sportivă al Asociației Tineretului din Transilvania - În cadrul Zilelor Calvin 2000 

155 Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe Conferinţa judeţeană a cercurilor de femei din cadrul bisericii reformate 2000 

156 Protopopiatul Romano-Catolic - Sf. Gheorghe Anul milostivirii - 2016 6000 

157 Protopopiatul Romano-Catolic - Tg. Secuiesc Anul milostivirii - 2016 6000 

158 Societatea Naţională de Cruce Roşie – filiala Covasna Concurs judeţean de prim ajutor 2000 

159 Societatea Naţională de Cruce Roşie – filiala Covasna Tabără de vară pentru copii nevoiaşi 3000 

160 Uniunea Pensionarilor Sugás Sf. Gheorghe Vizita în județul și orașul Veszprem 2000 

161 Uniunea Pensionarilor Sugás Sf. Gheorghe Vizitarea mănăstirilor din Nordul Moldovei 2000 

162 Uniunea Pensionarilor Sugás Sf. Gheorghe Excursie la Lacul Vidra - Transalpina 1000 

Total: 300.000 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 87/2016 

 

Finanţarea nerambursabilă  a programelor de tineret din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Asociația ”Lilium aureum” Luna Pământului neeligibil 

2 Asociația Tinerilor din Județul Covasna ”HÁRIT” Curtea tinerilor din cadrul Zilelor Sf. Gheorghe neeligibil 

3 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Festivalul de muzică al trupelor de elevi neeligibil 

4 Asociația ”GRIT” Școala de vară culturală și de tradiții Pădureni neeligibil 

5 Asociaţia "Consiliul elevilor din Liceul Mikes Kelemen" Balul "Széchenyi" neeligibil 

6 Asociaţia Cercetaşilor din Ghelinţa Tabăra cercetaşilor din Ghelinţa, Turia, Zagon neeligibil 

7 Asociaţia Cercetaşilor din Ghelinţa Tabăra de dans popular a cercetaşilor din Ghelinţa neeligibil 

8 Asociația de Tineret Creștin Democrat Maghiar din România Programe anuale 2016 neeligibil 

9 Asociația de Tineret Creștin Democrat Maghiar din România Tabără de tineret fără electronică neeligibil 

10 Asociația Studenților din Sfîntu Gheorghe Study Tour 2016 neeligibil 

11 Asociația Studenților din Sfîntu Gheorghe Ziua Științei Maghiare 2016 neeligibil 

12 Asociaţia Tinerilor din Câmpul Frumos Zile creative și jucătoare neeligibil 

13 Asociaţia Tinerilor din Câmpul Frumos Ziua Copiilor neeligibil 

14 Asociaţia Tinerilor din Câmpul Frumos  "SZÉPFI" Să descoperim împreună lumea animalelor neeligibil 

15 Asociaţia Tinerilor din Sântionlunca Zilele satului Sântionlunca neeligibil 

16 Consiliul Elevilor din Colegiul Székely Mikó Festivalul Științei neeligibil 

17 Asociația "Băieții din strada Pál" Tabăra şi caravana de tineret 5.000 

18 Asociația "Băieții din strada Pál" Campionat de tineret şi sport pentru profesori 5.000 

19 Asociaţia "Centrum Studiorum" Dezvoltarea rețelei Sic Card în regiunea Trei Scaune 5.000 

20 Asociația "FIBE" Zilele tineretului ”Erdővidék" 4.000 

21 Asociaţia "JBC" Studiu de vizită economic 3.000 

22 Asociaţia "JBC" JBC aniversează 7 ani 3.000 

23 Asociaţia "JBC" Tabără Workshop VII. 4.000 

24 Asociația ”Lilium aureum” Tabăra de vară al Cercetașilor 5.000 

25 Asociația ”Organizația Tineri pentru Covasna” Caravana tineretului 4.000 

26 Asociația ”Organizația Tineri pentru Covasna” Reuniunea trupelor de teatru amatori în orașul Covasna ediția 2 4.000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

27 Asociaţia „Sepsi I.S.E.” Tabăra ”5 ani cu Sepsi ISE” 5.000 

28 Asociaţia „Turul Madár” Program de educare „Berde Mózsa” 2016 5.000 

29 Asociaţia „Turul Madár” YEP - program educare și formare pentru tineri 4.500 

30 Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Covasna Tabără de mod de viaţă pentru tineri şi copii cu diabet 5.000 

31 Asociația Culturală și de Comunitate Dobolii de Sus Ziua Magiunului în Dobolii de Sus 5.000 

32 Asociaţia Culturală şi de Tineret "PROSPERO" Tabără "Krea Túra", ediția a 5-a 4.500 

33 Asociația Culturală și de Tineret Foris Polyán Tabără de instruire pentru ansamblul de dans popular Tisztás 4.000 

34 Asociaţia de Tineret "IKA" 
Lista Patrimoniului Mondial și rezervații naturale pe Valea Oltului - Excursie 

de studiu 
1.000 

35 Asociaţia de Tineret "IKA" Festivalul de dansuri populare din Cernat - 2016 3.000 

36 Asociaţia de Tineret "IKA" Ocrotirea tradițiilor prin achiziționarea de port popular 3.000 

37 Asociaţia de Tineret Bixad Prezentarea satului Bixad în broşură 5.000 

38 Asociaţia de Tineret, Sport şi Cultură, Reci Zilele tineretului în comuna Reci, ediția 2016 5.000 

39 Asociația Teii din Boroșneu Mare Ziua tineretului din Boroșneu Mare 4.000 

40 Asociația Tinerilor din Județul Covasna ”HÁRIT” Conferința tinerilor din județul Covasna SIC FESZT 5.000 

41 Asociația Tinerilor din Județul Covasna ”HÁRIT” Conferință în memoria izbucnirii I. Război Mondial pe teritoriul României 5.000 

42 Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT" Tabăra "SZIT" ediția 6 3.000 

43 Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT" Încearcă-te și tu - Curs de formare ediția 5 3.000 

44 Asociaţia Tinerilor din Sf. Gheorghe-"SZIT" Festival cultural ediția 6 3.000 

45 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Ziua copilului și a comunității cu ocazia împlinirii de 10. ani a bisericii Krisztus Király 4.000 

46 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Săptămâna de evanghelizare 3.000 

47 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Tabăra tinerilor creştini 3.000 

 
TOTAL 

 
125.000 

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 87/2016 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor culturale  din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Asociaţia ”Lakóca” Zilele Japoneze neeligibil 

2 Asociaţia Sportivă ”Oltul” Coșeni Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

3 Fundaţia ”Alma Mater” Întâlnirea cântecelor populare ed. IV neeligibil 

4 Fundaţia ”Lajtha László” Concurs de dans fecioresc neeligibil 

5 Asociaţia ”Barabás Zsombor” Iniţierea copiilor în meşteşugurile populare tradiţionale neeligibil 

6 Asociaţia ”Barabás Zsombor” Iniţierea copiilor în meşteşugurile populare tradiţionale - Cercul de broderie neeligibil 

7 Asociaţia ”Barabás Zsombor” Iniţierea copiilor în meşteşugurile populare tradiţionale - Cercul de ceramică şi olărit neeligibil 

8 Asociația ”Baróti Szent Adalbert” Păstrarea tradiţiei prin port neeligibil 

9 Asociaţia ”CABIRIA” Ziua Internaţională a Filmului de Animaţie neeligibil 

10 Asociaţia ”Cununa Carpaţilor” din Întorsura Buzăului Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

11 Asociaţia ”Cununa Carpaţilor” din Întorsura Buzăului Festivalul folcloric ”CIOBĂNAŞUL”, Întorsura Buzăului neeligibil 

12 Asociaţia ”Cununa Carpaţilor” din Întorsura Buzăului Turneu în Ungaria şi deplasări ale Ansablului Folcloric ”Ciobănaşul” în ţară. neeligibil 

13 Asociaţia ”Fanfara Sándor Sándor” Întâlnirea fanfarelor din Ghidfalău neeligibil 

14 Asociaţia ”Fanfara Trombon 95” Întâlnirea fanfarelor din Valea Oltului şi Depresiunea Baraolt neeligibil 

15 Asociaţia ”Fanfara Trombon 95” Participare la întâlniri de fanfare din judeţ neeligibil 

16 Asociaţia ”Georgius” Concerte de muzică simfonică şi de cameră neeligibil 

17 Asociaţia ”Georgius” Concerte de aniversare Bakfark Bálint neeligibil 

18 Asociaţia ”Gyöngyharmat” Zăbala Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

19 Asociaţia ”Gyöngyharmat” Zăbala Tabăra de folclor şi dans popular ed. a V-a neeligibil 

20 Asociaţia ”Gyöngyharmat” Zăbala Aniversare de 20 ani a Ansamblului de Dansuri Populare ”Gyöngyharmat” neeligibil 

21 Asociaţia ”Harmonia” Dalnic Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

22 Asociaţia ”Harmonia” Dalnic Întâlnire corală neeligibil 

23 Asociaţia ”Kormos” Tabără de dans popular neeligibil 

24 Asociaţia ”LEZA” Păstrarea tradiţiei prin port pupular neeligibil 

25 Asociaţia ”LEZA” Achiziţionare instrumente de fanfară neeligibil 

26 Asociaţia ”Pásztortűz-Foc Ciobănesc” Păstrarea tradiţiei prin port pupular neeligibil 

27 Asociaţia ”Pro Copii din Mereni” Păstrarea tradiţiei prin port pupular neeligibil 

28 Asociaţia ”Şcoala Constantin Brâncuşi” Promovarea judeţului prin muzică neeligibil 

29 Asociaţia ”Vackor” Program cultural ”Tágasságot nekünk is” neeligibil 

30 Asociaţia ”Vadvirág” Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

31 Asociaţia ”Vásárhelyi Film” Prezentarea cetăţilor din yona Tg. Secuiesc neeligibil 

32 Asociaţia Ansamblul de Dans Popular ”Perkő” Aniversarea de 40 ani a ansamblului neeligibil 

33 Asociaţia Ansamblul de Dans Popular ”Perkő” Editare publicaţie comemorativă neeligibil 

34 Asociaţia Clubul Sportiv Ecvestru ”INCITATO” Al XXIV-lea tabără de creaţie Incitato neeligibil 

35 Asociaţia Culturală ”Boralt” Concurs şi tabără de literatură ”Hermészkedő” neeligibil 

36 Asociaţia Culturală ”Haszmann Pál” Program ”Sunetul motoarelor din Cernat” neeligibil 

37 Asociaţia Culturală ”Haszmann Pál” Amplasare bust Sylvester Lajos neeligibil 

38 Asociaţia Culturală ”Haszmann Pál” Tabără de creaţie pentru tineri neeligibil 

39 Asociaţia Culturală ”Kőrösi Csoma Sándor” 
Editare volum despre lucrările conferinţei ”Kőrösi Csoma Sándor  – Nyomok az 

időben” 
neeligibil 

40 Asociaţia Culturală ”Nagy Mózes” Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

41 Asociaţia Culturală ”Pastorala” Întâlnirea corurilor de cameră Covasna ed. XII neeligibil 

42 Asociaţia Culturală ”Pastorala” Păstrarea tradiţiei prin port neeligibil 

43 Asociaţia Culturală ”Plai Întorsurean” Integrarea vocii muzicale şi a dansului popular în realitatea Românească neeligibil 

44 Asociaţia Culturală şi de Tineret ”Mukkk” Concerte şi tabără de jazz neeligibil 

45 Asociaţia Culturală şi de Tineret ”Mukkk” Proiecţii de filme contemporane neeligibil 

46 Asociaţia Cultural-Creştină ”Iustinian Teculescu” Nedeia Mocănească 2015 neeligibil 

47 Asociaţia Cultural-Creştină ”Iustinian Teculescu” Programul cultural ”Viitorul sună bine!” neeligibil 

48 Asociaţia Cultural-Creştină ”Iustinian Teculescu” Programul cultural ”Minicinis, punct şi de la capăt” neeligibil 

49 
Asociaţia etnografică de ocrorire a naturii şi a monumentelor istorice 

”Horn Dávid” 
Activitatea muzeului comunei Comandău neeligibil 

50 
Asociaţia etnografică de ocrorire a naturii şi a monumentelor istorice 

”Horn Dávid” 
Tipărituri despre Comandău neeligibil 

51 Fundaţia ”Guzsalyas” Curs de formare meşteşugari neeligibil 

52 Fundaţia ”Guzsalyas” Tabără meşteşugărească ”Nyári Kaláka”  pentru tineri şi adulţi neeligibil 

53 Fundaţia ”Mikes Kelemen Líceum” Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

54 Fundaţia ”Pro Cultura” Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

55 Fundaţia ”Pro Cultura” Aniversare de 95 de ani de la înfiinţarea  corului bărbătesc neeligibil 

56 Fundaţia ”Pro Cultura” Întâlnire de teatru amator ed. IV neeligibil 

57 Fundaţia ”Pro Musica” Reci Tabără interjudeţeană de suflători ed. XXIV. neeligibil 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

58 Parohia Reformată Hăghig Păstrarea tradiţiei prin port popular neeligibil 

59 Parohia Reformată Pachia Întâlnire corală neeligibil 

60 Asociația ”Băieții din strada Pál” Păstrarea tradiţiei prin port popular 8.000 

61 Asociaţia ”Beatus Eusebius” Întâlnirea şi concursul corurilor romano-catolice de copii 3.000 

62 Asociaţia ”Beatus Eusebius” Păstrarea tradiţiei prin port 5.000 

63 Asociaţia ”Bodvaj” Tabără de creație ”Paprika Jancsi” ed. XIV-a 5.000 

64 Asociaţia ”Csala Kürtje” Întâlnirea fanfarelor ”Sunetul goarnelor” - ed. a X-a 3.000 

65 Asociația ”Csomopont” Tabăra ”Noise 2016” 6.000 

66 Asociaţia ”Cum Caritate Christi” Păstrarea tradiţiei prin port popular 6.000 

67 Asociaţia ”Dr. Gelei József” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5.000 

68 Asociaţia ”E.R.SZ.I.” Turneul formaţiei Selfish Murphy 3.000 

69 Asociaţia ”E.R.SZ.I.” Arte de la A la Z 3.000 

70 Asociaţia ”Fanfara Kovács András” Întâlnirea internaţională a fanfarelor, ed. XXV 6.000 

71 Asociaţia ”Fanfara Reformată Ferenc Ernő” Brateş Întâlnirea fanfarelor din comuna Brateş, ed. 45 2.000 

72 Asociaţia ”Fehérváry Egyesület” Păstrarea tradiţiei prin port 3.000 

73 Asociaţia ”Fehérváry Egyesület” Curs de olărit 3.000 

74 Asociaţia ”Ferenczy Géza” Editarea suplimentului cultural al cotidianului  ”Erdővidéki Hírlap” 5.000 

75 Asociaţia ”Focus Rectus” Tabăra de design, Cernat 6.000 

76 Asociaţia ”Háromszéki Mára” Păstrarea tradiţiei prin port popular 9.000 

77 Asociaţia ”Háromszéki Mára” Întâlnire corală 3.000 

78 Asociaţia ”HEREC” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5.000 

79 Asociaţia ”HEREC” Malnaş 650 ani 5.000 

80 Asociaţia ”Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület” Programul cultural ”Cultivarea mugurilor şi răsadurilor” 4.000 

81 Asociaţia ”Kájoni Consort” Întâlnirea formaţiilor de muzică veche în Depresiunea Baraolt ed. VI 3.000 

82 Asociaţia ”Kézdiszékért Egyesület” Organizarea zilelor tradiţiilor populare 3.000 

83 Asociaţia ”Kézdiszékért Egyesület” Tabăra de lectură ”Fábián Zoltán” 6.000 

84 Asociaţia ”Medium Contemporan Magma” Programul ”Magma Video Night” 6.000 

85 Asociaţia ”Nagybaconi Fúvószenekar” Întâlnirea fanfarelor ed. XI-a Băţanii Mari 3.500 

86 Asociaţia ”Rockkarácsony” Programul ”Crăciun - rock 2016” 5.000 

87 Asociaţia ”Székely Mikó Kollégium Szülői Bizottsága” Păstrarea tradiţiei prin port pupular 5.000 

88 Asociaţia ”Székelytamásfalváért Egyesület” Întâlnire şi concurs coral 2.000 

89 Asociaţia ”SzékelyVirtus Hagyományőrző Egyesület” Păstrarea tradiţiei prin port 8.000 

90 Asociaţia ”Urmăritorii de stele” Păstrarea tradiţiei prin port 3.000 

91 Asociaţia ”Urmăritorii de stele” Întâlnirea formaţiilor de dans din Zona Baraolt 3.000 

92 Asociaţia Centrul de Artă din Transilvania Simpozion comemorativ Baász Imre 4.000 

93 Asociaţia Culturală ”Batyus” Păstrarea tradiţiei prin port popular 9.000 

94 Asociaţia Culturală ”Bikmakk” Zilele manifestărilor culturale pentru tineret, ediţia a XII-a 3.000 

95 Asociaţia Culturală ”Bikmakk” Concurs de interpretare folclorică ”Tiszta Forrás” ediţia a XV-a 4.000 

96 Asociaţia Culturală ”Bikmakk” Zilele muzicii renascentiste Bicfalău, ed. a XIII-a 4.000 

97 Asociaţia Culturală ”Brâul Sitean” Păstrarea tradiţiei prin port popular 9.000 

98 Asociaţia Culturală ”EUFONIA” Turneu de concerte a Corului ”Pro Musica” 7.000 

99 Asociaţia Culturală ”EUFONIA” Festivalul formaţiilor camerale de tineret, ediţia a XIV-a 4.000 

100 Asociaţia Culturală ”EUFONIA” Festivalul internaţional al corurilor de cameră ”Háromszék”, ediţia a XV-a 4.000 

101 Asociaţia Culturală ”Gaál Mózes” Machete şi filme de animaţie despre cetăţile judeţului 6.000 

102 Asociaţia Culturală ”Gaál Mózes” Tabăra ”Moştenire” ed. III-a 5.000 

103 Asociaţia Culturală ”Gaál Mózes” Zilele culturale din Bazinul Baraolt, ediţia  XXII 5.000 

104 Asociația Culturală ”Mikes Tölgyek” Zagon Păstrarea tradiţiei prin port popular 15.000 

105 Asociația Culturală ”Mikes Tölgyek” Zagon Întâlnire corală şi de fanfară 6.000 

106 Asociaţia Culturală ”Nepoţii Breslaşilor” Participare la festivaluri judeţene de fanfare şi majorete 3.000 

107 Asociaţia Culturală ”Nepoţii Breslaşilor” Participare la festival internaţional de fanfare şi majorete 3.000 

108 Asociaţia Culturală ”Nepoţii Breslaşilor” Program cultural ”Toţi pentru muzică-muzică pentru toţi” 1.500 

109 Asociaţia Culturală ”Plugor Sándor” Păstrarea tradiţiei prin port 7.000 

110 Asociaţia Culturală ”Plugor Sándor” Promovare muzicii clasice în satele izolate 4.000 

111 Asociaţia Culturală ”Plugor Sándor” Tabăra de perfecţionare a corului de copii ”Campanella” 4.000 

112 Asociaţia Culturală ”Strázsa” Organizarea casei de dansuri populare pentru copii 3.000 

113 Asociaţia Culturală ”Voces - Proart” 
Promovarea poeziei contemporane maghiare la Festivalul Internaţional Coral de 

la Praga 
5.000 

114 Asociaţia Culturală ”Voces - Proart” Zilele simfonice ed. VII 6.000 

115 Asociaţia Culturală ”Voces - Proart” Participarea formaţiei mini Snaps la Festivalul Coral din Praga 5.000 

116 Asociaţia Culturală ”Vox Humana” Turneul de concerte în Europa de Vest 0 

117 Asociaţia Cultural-Creştină ”Căciula” din Zăbala Sântilia Zăbălenilor 2016 6.000 

118 Asociaţia Cultural-Educativă ”PRO SCHOLA” Concurs de retorică Kossuth 5.000 

119 Asociaţia Cultural-Educativă ”PRO SCHOLA” Păstrarea tradiţiei prin port popular 9.000 

120 Asociaţia Cultural-Sportivă ”Hamor Herculian” Întâlnirea famfarelor la Herculian ed. IV. 3.000 

121 Asociaţia Cultural-Ştiinţifică Carpaţii Răsăriteni Programul cultural ”Tradiţie şi culoare în ochii tăi, copile” 2.500 

122 Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România Curs de formare pentru pedagogi 5.000 

123 Asociaţia de Dezvoltare Locală şi Culturală Păstrarea tradiţiei prin port popular 3.000 

124 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Concurs naţional de interpretare balade şi basme ”Kriza János” 6.000 

125 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Concurs şi tabără lingvistică ”Unikornis” pentru liceeni 4.000 

126 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Zilele Limbii Maghiare 7.000 

127 Asociaţia pentru Orgă ”Vox Caelestis” A XV-a ediţie a festivalului de cor ecumenic 5.000 

128 Asociaţia pentru Orgă ”Vox Caelestis” Concerte de orgă în Biserica ”Krisztus Király” 9.000 

129 Asociaţia pentru Orgă ”Vox Caelestis” Curs de perfecţionare a dirijorilor de cor 5.000 

130 Fundaţia ”Etna” Autonomie aplicată - Expoziţie interregională de artă poştală electronică 5.000 

131 Fundaţia ”Jókainé-Laborfalvi Róza” Aniversare de 50 ani  de la moartea scriitorului Tamási Áron 3.000 

132 Fundaţia ”KIT” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5.000 

133 Fundaţia ”Lajtha László” Întâlnirea muzicii şi dansului popular Sf. Gheorghe, ed. XXVIII 6.000 

134 Fundaţia ”Lajtha László” Tabără de folclor ţigănesc Comandău ed. XVIII 6.000 

135 Fundaţia ”Mihai Viteazul” Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă 7.000 

136 Parohia Reformată Aita Medie Tabăra internaţională de creaţie artistică ed. VII 5.000 

137 Parohia Reformată Bodoc Păstrarea tradiţiei prin port 6.000 

138 Parohia Reformată Păpăuţi Întâlnire corală 2.000 

139 Parohia Romano-Catolică Sânzieni Prezentarea jocurilor Betleem 2.000 

140 Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe Întâlnirea corurilor în advent 3.500 

141 Uniunea Artiştilor Plastici Săptămâna Design 8.000 

TOTAL: 400.000 
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HOTĂRÂREA Nr. 88/2016 

privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor 

executate în cadrul Proiectului „Închiderea depozitului 

neconform de la Sfântu Gheorghe”, respectiv transmiterea 

imobilului care a constituit obiectiv de investiție al 

Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu 

Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și 

din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 

administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea unor 

măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului 

„Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe”, 

respectiv transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de 

investiție al Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la 

Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și 

din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea 

publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea 

Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, văzând 

raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare 

întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, luând în considerare: Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 12/2012 privind solicitarea de transmitere din 

proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe 

în proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna a terenului pe care se află depozitul 

neconform de deşeuri al municipiului Sfântu Gheorghe şi care 

constituie obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, art. 4 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 288/2014 privind 

modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii 

serviciilor publicede salubrizare a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat 

cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, art. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr.141/2015 

privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii 

serviciilor publicede salubrizare a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat 

cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, având în vedere: adresele 

nr. 11012/10.11.2015 și nr. 4459/20.04.2016 a S.C. 

Hidroconstrucția S.A., Procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 12453/10.12.2015 privind investiția „Închiderea 

depozitului neconform Sfântu Gheorghe (Sector pasiv)” împreună 

cu Procesul-verbal de stingere a remedierilor a anexei nr. 2 la 

PVTRL nr. 12453/10.12.2015 din data de 03.03.2016; Procesul-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5509/18.05.2016 

privind investiția „Închiderea depozitului neconform Sfântu 

Gheorghe (Sector activ)”; prevederile Regulamentului de recepţie 

a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin 

HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică, 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.1. (1) Se însuşeşte Procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 12453/10.12.2015 privind investiția 

„Închiderea depozitului neconform Sfântu Gheorghe (Sector 

pasiv)”, împreună cu Procesul-verbal de stingere a remedierilor 

a anexei nr. 2 la PVTRL nr. 12453/10.12.2015 din data de 

03.03.2016, conform anexelor nr. 1 și 2. 

(2) Se însuşeşte Procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 5509/18.05.2016 privind investiția „Închiderea 

depozitului neconform  Sfântu Gheorghe (Sector activ)” 

conform anexei nr. 3. 

Art.2. Obiectivele de investiţie realizate în cadrul 

Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu 

Gheorghe” se evidenţiază în proprietatea publică a judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

conform anexei nr. 4. 

Art.3. (1) Se aprobă transmiterea imobilelor care au constituit 

obiectiv de investiție al Proiectului „Închiderea depozitului 

neconform de la Sfântu Gheorghe”, identificate potrivit anexei nr. 

5, din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea 

Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local 

al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

(2) Predarea-preluarea obiectivelor transmise potrivit 

alineatului precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între părțile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Imobilul transmis potrivit prevederilor art. 3 se 

scoate din evidențele contabile ale Consiliului Județean 

Covasna cu valoarea arătată în anexa nr. 4. 

Art.5. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică, precum și Direcția Juridică, Administrație 

Publică și Dezvoltarea Teritoriului. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-3 au fost comunicate celor interesați și pot fi 

consultate la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 88/2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

privind defalcarea valorică a  obiectivul de investiție „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului 

Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local 

al municipiului Sfântu Gheorghe 

 

1. ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM SFÂNTU GHEORGHE SECTOR PASIV 

 

Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Valoare lucrărilor 

conform contract 

(exclusiv T.V.A.) 

(LEI) 

0 1 2 

1.2. 

 

AMENAJAREA TERENULUI 245.050,00 

Terasamente dislocare deşeu 245.050,00 
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Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Valoare lucrărilor 

conform contract 

(exclusiv T.V.A.) 

(LEI) 

1.3. 
AMENAJĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ADUCEREA LA STAREA INIŢIALĂ 5.961,09 

Cosmetizare amplasament 5.961,09 

3.3. PROIECTARE 414.248,00 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIŢIA DE BAZĂ 4.618.048,24 

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 3.699.059,80 

Lucrări de terasamente 817.616,82 

Strat susţinere  438.842,12 

Geocompozit drenaj gaze 352.248,76 

Prism drenant 26.525,94 

Drum perimetral pietruit 45.113,32 

Canale gardă şi camine liniştire 78.814,97 

Canale gardă 78.717,99 

Cãmine liniştire 96,98 

Decantor pluvial 196.779,92 

Puţuri infiltraţie 141.854,59 

Împrejmuire şi poarta de acces 48.156,34 

Podeţe DN 400 L=4 M 3.011,10 

Puţuri biogaz - 12 bc 117.927,56 

Sistem eliminare gaze 224.270,55 

Cap puţ 42.899,47 

Conductă captare 174.373,44 

Platformă betonată 6.997,64 

Puţ monitorizare apă 35.239,54 

Lucrări  impermeabilizare 2.132.129,68 

Geocompozit bentonitic 533.051,40 

Geocompozit drenaj  550.353,60 

Geosintetic antierozional 593.643,10 

Pământ acoperire 339.982,60 

Strat vegetal 80.755,37 

Însămânţare 34.343,61 

Montaj echipamente tehnologice 119.049,00 

Procurare utilaje şi echipamente tehnologice-include şi racordul electric 799.939,44 

5.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER 259.487,28 

TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA) 5.542.794,61 

Taxa pe valoare adaugată (24%) 1.330.270,71 

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 6.873.065,32 

 

2. ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM SFÂNTU GHEORGHE SECTOR ACTIV 

 

Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Valoare lucrărilor 

conform contract 

(exclusiv T.V.A.) 

(LEI) 

0 1 2 

1.2. AMENAJAREA TERENULUI 544.710,82 

 Terasamente dislocare deşeu 544.710,82 

1.3. AMENAJĂRI PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI ŞI ADUCEREA LA STAREA INIŢIALĂ 19.138,94 

 Cosmetizare amplasament 19.138,94 

3.1. STUDII DE TEREN 32.548,00 

 Studii geotehnice 19.021,50 

 Foraje prospecţiune geotehnică 13.526,50 

4 INVESTIŢIA DE BAZĂ 8.126.040,36 

 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 7.190.283,41 

 Lucrări de terasamente 1.412.935,68 

 Strat susţinere  747.269,97 

 Geocompozit drenaj gaze 543.646,08 

 Prism drenant 122.019,63 

 Drum perimetral pietruit 74.464,38 

 Canale gardã şi cămine liniştire 129.275,86 

 Canale gardă 127.821,16 

 Camine linistire 1.454,70 

 Imprejmuire şi poartă de acces 92.299,76 

 Podeţe DN 400 L=4 M 6.022,20 

 Puţuri biogaz - 12 bc 312.888,02 

 Sistem eliminare gaze 519.079,13 

 Cap puţ 82.224,34 

 Conductă captare 436.854,79 

 Lucrări  impermeabilizare 4.643.318,38 

 Geocompozit bentonitic 907.281,86 

 Geocompozit drenaj  936.747,69 

 Geosintetic antierozional 561.740,65 

 Zid sprijin 657.401,92 

 Pământ acoperire 579.874,13 

 Strat vegetal 137.503,33 

 Însămânţare 67.243,21 

 Casiuri şi cămine 197.267,03 

 Canalizare ape pluviale 2.276,32 

 Bazin infiltraţie 196.600,56 

 Puţuri infiltraţie 399.381,68 

 Procurare utilaje şi echipamente tehnologice-include şi racordul electric 668.334,56 

 Deshidrator 267.422,39 

TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA) 8.722.438,12 

Taxa pe valoare adaugată 2.017.663,32 

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 10.740.101,44 

TOTAL ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM SFÂNTU GHEORGHE (SECTOR ACTIV + PASIV) 17.613.166,76 lei 
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Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 88/2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

privind transmiterea  terenurilor precum și obiectivelor de investiție „Închiderea depozitului neconform din Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a 

județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea 

Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ 

teritorială în a 

cărei proprietate 

publică se 

transmite imobilul 

Autoritatea 

administrației 

publice locale 

care preia în 

administrare 

imobilele 

Denumire 

imobil 
Adresa/Locația 

Descrierea 

imobilului la 

data preluării 

în proprietatea 

județului 

Covasna 

Date de 

identificare ale 

imobilelor 

Obiective realizate în 

cadrul proiectului care 

se predau 

Valoarea 

declarată a 

investiției, 

exprimată în lei 

1. 
Municipiul Sfântu 

Gheorghe 

Consiliul local 

al Municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Teren și 

obiectivul de 

investiție 

„Închiderea 

depozitului 

neconform din 

Sfântu 

Gheorghe” 

Intravilan 

Sfântu Gheorghe 

Depozit 

neconform de 

deşeuri 

CF nr. 29979 

Sfântu 

Gheorghe,  

suprafaţă de 

23.306 mp 

Lucrări de terasamente, 

Drum perimetral pietruit, 

Canale gardă şi camine 

liniştire, Decantor pluvial, 

Puţuri infiltraţie, 

Împrejmuire şi poarta de 

acces, Puţuri biogaz, 

Sistem eliminare gaze, 

Puţ monitorizare apă, 

Lucrări impermeabilizare, 

Documentaţii tehnice 

(Sector pasiv) 

6.873.065,32* 

2. 
Municipiul Sfântu 

Gheorghe 

Consiliul local 

al Municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Teren și 

obiectivul de 

investiție 

„Închiderea 

depozitului 

neconform din 

Sfântu 

Gheorghe” 

Intravilan 

Sfântu Gheorghe 

Depozit 

neconform de 

deşeuri 

CF nr. 37710 

Sfântu 

Gheorghe, 

suprafaţă de 

44.595 mp, 

Lucrări de terasamente, 

Drum perimetral pietruit, 

Canale gardă şi camine 

liniştire, Puţuri infiltraţie, 

Împrejmuire şi poarta de 

acces, Puţuri biogaz, 

Sistem eliminare gaze, 

Lucrări impermeabilizare, 

Staţie ardere biogaz, 

Documentaţii tehnice 

(Sector activ) 

10.740.101,44* 

 

*Notă: la această valoare se va adăuga proporțional cheltuielile indirecte aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 
Covasna”, valoare care se va transmite proprietarului imobilului după finalizarea proiectului. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 89/2016 

privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile 

de la S.C. VAMED Standortentwicklung und Engineering 

GmbH&Co. KG în favoarea Județului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind acceptarea 

ofertei de donație a unor bunuri mobile de la S.C. VAMED 

Standortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG în 

favoarea Județului Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum 

şi Rapoartele comisiilor de specialitate, art.121, alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 1032/2011 

pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, 

materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi 

consumabilele aferente, ţinând cont de adresa nr. 

12020/11.03.2016 a S.C. VAMED Standortentwicklung und 

Engineering GmbH&Co. KG, înregistrată la Registratura Generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 2588/11.03.2016, luând în 

considerare Avizul de donație dispozitive medicale nr. 

86/09.05.2016, a Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 5157/10.05.2016, în baza 

prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. 

VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG 

în favoarea Județului Covasna, care are ca obiect bunuri mobile 

identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna pentru semnarea contractului de donație în fața 

notarului public. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de 

proprietate vor fi suportate de către Consiliul Județean 

Covasna. 

Art.4 (1) Se aprobă inventarierea în domeniul privat al 

Județului Covasna a bunurilor mobile prevăzute în anexă, care 

vor fi evidențiate în evidențele contabile al Consiliului 

Județean Covasna. 

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Covasna se va modifica în mod corespunzător. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică, Direcţia Juridică, Administraţie Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului şi S.C. VAMED Standortentwicklung 

und Engineering GmbH&Co. KG. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 89/2016 
 

DATELE DE INDENTIFICARE ALE BUNURILOR MOBILE 

care fac obiectul acceptării donației de la S.C. VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG în favoarea Județului Covasna 
 

Nr. 

crt. 
Denumire produs UM Cantitatea Caracteristici 

Frunizor/ 

Producător 
Categoria 

Preț unitar 

[ lei ] 

1. 
Aparat chirurgical de înaltă 

frecvență 
buc. 5 

Instrumente Caiman suplimentare, pentru a asigura o 

familiarizare cu echipamentul și prin urmare o 

funcționare superioară/utilizare prelungită 

Aesculap medical 1.035,00 



 27 

Nr. 

crt. 
Denumire produs UM Cantitatea Caracteristici 

Frunizor/ 

Producător 
Categoria 

Preț unitar 

[ lei ] 

2. 
Instalare dulap și Frigider 

medicamente - metal 
buc. 5 

Încălizatoare suplimentare pentru o utilizare mai 

bună de către personal și o funcționalitate 

îmbunătățită 

Kiefer Technic nemedical 16.937,00 

3. 
Instalare dulap cu frigider 

de medicamente - lemn 
buc. 8 

Încălizatoare suplimentare pentru o utilizare mai 

bună de către personal și o funcționalitate 

îmbunătățită 

Steiner Möbel nemedical 17.104,00 

4. 
Consola de alimentare de 
tavan pentru blocul 

operator 

buc. 4 
Switch-rui suplimentare pentru o conectare mai 

bună la infrastructura IT 
Dräger nemedical 65,00 

5. 

Monitor pacient Kontron 

sau Mindray compatibil cu 

sistem Telemedicina 

buc. 1 

Monitor suplimentar pentru o conectare și 

funcționalitate mai bună în sistemul de 

telecomunicații existent 

Dräger medical 23.416,00 

6. 
Aparat fototerapie tip 

BiliBed 
buc. 1 

Echipament suplimentar (BiliBed), pentru 

utilizare și funcționalitate superioară în secția de 

neonatologie 

Dräger medical 37.911,00 

7. 
Analizor ionograma avl 
9180 

buc. 1 
UPS suplimentar, pentru utilizare îmbunătățită și 
siguranța sporită a echipamentului 

Roche nemedical 2.366,00 

8. Ecograf ocular buc. 1 
PC suplimentar pentru utilizare îmbunătățită a 

echipamentului 
Biotec nemedical 5.611,00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 90/2016 

pentru modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 cu privire la 

aprobarea şi implementarea în Judeţul Covasna a 

programului multianual „Primul ghiozdan”, menit să 

sprijine învăţământul şcolar din Judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind modificarea 

art. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

70/2013 cu privire la aprobarea şi implementarea în Judeţul 

Covasna a programului multianual „Primul ghiozdan”, menit să 

sprijine învăţământul şcolar din Judeţul Covasna, văzând Raportul 

de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare întocmite 

de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în 

conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 70/2013 cu privire la aprobarea şi 

implementarea în Judeţul Covasna a programului multianual 

„Primul ghiozdan”, menit să sprijine învăţământul şcolar din 

Judeţul Covasna, se modifică și va avea următorul curpins: 

„Art.5. Cuantumul setului de rechizite acordat pentru fiecare 

beneficiar al Programului pe anul 2016 este de maxim 66,50 lei, 

cu T.V.A.” 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 91/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului; Rapoartele 

comisiilor de specialitate;Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002; Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; art. 104 alin. (2) lit. ,,a” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (2) lit. 

„c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna intră în vigoare la data 

constituirii consiliului județean, ca urmare a alegerilor locale 

din data de 05 iunie 2016. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Covasna, republicată, cu modificările  

ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  

Art.4. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna vor urmări 

aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului Regulament, 

asigurând cadrul necesar desfăşurării activităţii Consiliului 

Judeţean Covasna, comisiilor de specialitate, ale activităţilor 

specifice consilierilor judeţeni potrivit dispoziţiilor legale şi ale 

prezentului Regulament. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează preşedintele, vicepreşedinţii, consilierii judeţeni, 

secretarul judeţului Covasna şi  compartimentele de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 91/2016 
 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. l. (1) Potrivit art. 122 alin. (1) din Constituţia României, republicată "Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale 

şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean". 

(2) În conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean este autoritatea 

administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Art. 2. (1) Consiliul Judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivelul judeţului Covasna, unitate administrativ-teritorială stabilită prin Legea nr. 

2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Judeţul Covasna este format din 45 de unităţi administrativ-teritoriale, din care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 de comune. 

(3) Judeţul Covasna are stemă aprobată în condiţiile legii. 

Art. 3. Sediul Consiliului Judeţean Covasna este în municipiul Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4. 

Art. 4. (1) Consiliul Judeţean Covasna este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de  către cetăţenii cu drept de vot din judeţul Covasna, 

în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale. 

(2) Președintele și vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 (3) Numărul consilierilor care compun Consiliul Judeţean Covasna este stabilit prin ordin al prefectului. 

Art. 5. Constituirea Consiliului Judeţean Covasna se face în conformitate cu prevederile art. 90 coroborat cu art. 31-35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Regulament de organizare și funcționare al Consiliul Judeţean Covasna, denumit în continuare Regulament. 

Art. 6. (1) Consiliul Judeţean Covasna se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

(2) În raporturile cu cetăţenii se va asigura şi folosirea limbii maghiare, în conformitate cu prevederile Constituţiei, republicată, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a Hotărârii Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001. 

Art. 7. (1) Autonomia Consiliului Judeţean Covasna este administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 

(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna, precum şi gestionarea resurselor de către acesta, care potrivit legii 

aparţin judeţului. 

 (3) Acest drept se exercită de Consiliul Județean Covasna și de președintele acestuia. 

Art. 8. (1) Consiliul Judeţean Covasna exercită prerogativele ce revin judeţului ca persoană juridică ce are, potrivit legii, deplina capacitate juridică, posedă un patrimoniu propriu şi 

are dreptul să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

(2) Ca persoană juridică de drept public, judeţul, reprezentat de Consiliul Judeţean Covasna, are în proprietate bunuri din domeniul public sau privat de interes judeţean, potrivit legii. 

Art. 9. (1) Raporturile dintre Consiliul Judeţean Covasna şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, 

cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

(2) În relaţiile dintre Consiliul Judeţean Covasna şi autorităţile administraţiei publice locale nu există raporturi de subordonare. 

Art. 10. (1) În limitele competenţelor sale, Consiliul Judeţean Covasna are dreptul de a coopera şi de a se asocia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi din 

străinătate, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, Consiliul Judeţean Covasna, împreună cu alte consilii judeţene, au dreptul de a adera la asociaţii naţionale sau 

internaţionale. 

Art. 11. (1) Consiliul Judeţean Covasna poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul cetăţenilor judeţului, la constituirea de societăţi comerciale 

sau la înfiinţarea unor servicii de interes public judeţean, în condiţiile legii. 

(2) În acest sens, hotărăşte: cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; precum şi sau asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, 

scop în care poate înfiinţa împreună cu aceste instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice.  

Art. 12. (1) Acordurile sau convenţiile încheiate de Consiliul Judeţean Covasna angajează doar responsabilitatea consiliului ca parte la acestea, fiind supuse controlului de legalitate.  

(2) Actele emise în virtutea respectivelor acorduri sau convenţii au în dreptul intern aceeaşi valoare juridică şi aceeaşi efecte  ca şi actele administrative adoptate în conformitate cu 

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

Art. l3. (1) Pentru aducerea la îndeplinire efectivă a hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna, adoptate de consiliu, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin în condiţiile legii şi a 

prezentului Regulament, precum şi pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice curente ale judeţului, Consiliul Judeţean Covasna are o structură funcţională permanentă, denumită 

- aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care împreună cu preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul  judeţului constituie executivul Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna este subordonat preşedintelui acestuia.  

Art. 14. Consiliul Judeţean Covasna aprobă, la propunerea preşedintelui, numărul de personal în limitele normelor legale, statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare 

şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

Art. 15. Consiliul Judeţean Covasna are ca publicație proprie Monitorul Oficial al judeţului Covasna. 

 

 

CAPITOLUL II. 

ORGANIZAREA CONSILIULUI  JUDEŢEAN COVASNA 

 

Secţiunea 1. 

Constituirea Consiliului Judeţean Covasna 

 

Art. 16. (1) Consiliul Judeţean Covasna nou ales se întruneşte în şedinţa de constituire în ziua şi la ora stabilite prin actul de convocare emis de prefect, în conformitate cu 

prevederile art. 30 alin. (l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Ședința de constituire este legal întrunită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. 

Art. 17. (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

(2) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către preşedintele de vârstă sau, de către consilierii prevăzuţi la alin. (1) atrage de drept înlocuirea acestora cu consilierul cel mai în vârstă 

sau, după caz, cu cei mai tineri consilieri din rândul celor prezenţi. 

Art. 18. (1) Prin grija secretarului judeţului, dosarele consilierilor județeni declarați aleși și cele ale supleanților vor fi înmânate preşedintelui de vârstă şi consilierilor care-l asistă. 

(2) Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier. 

Art. 19. Consilierii declaraţi aleşi se pot constitui în grupuri de consilieri, potrivit Statutului aleşilor locali. 

Art. 20. (1) Pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declaraţi aleşi aleg prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, care să reflecte pe cât posibil 

configuraţia politică a consiliului, aşa cum rezultă din constituirea grupurilor de consilieri. 

(2) Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului și va avea și atribuțiile comisiei de numărare a voturilor, în cazul votului cu buletine de vot. 

Art. 21. (1) Numărul consilierilor care vor fi desemnaţi în comisia de validare, de către grupurile de consilieri, este în funcţie de proporţia membrilor lor din numărul total al 

consilierilor. 

(2) Propunerile pentru stabilirea numărului de consilieri ce revine fiecărui grup de consilieri se fac de către liderii acestor grupuri şi se transmit preşedintelui de vârstă. 

(3) Preşedintele de vârstă prezintă consiliului aceste propuneri, în ordinea mărimii grupurilor de consilieri, iar Consiliul Judeţean Covasna hotărăşte asupra lor cu votul majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

(4) Propunerile pentru componenţa nominală a comisiei se fac de grupurile de consilieri în limita numărului de locuri aprobat. 

(5) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.  

(6) Rezultatul alegerii membrilor comisiei de validare se consemnează într-o hotărâre. 

Art. 22. (1) Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 21 alin. (5)  şi încheie un proces verbal 

al cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune Consiliului Judeţean Covasna validarea sau invalidarea mandatelor. În acest scop se încheie un 

proces verbal al cărui model este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-

a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. 
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(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Consilierul al cărui mandat este supus validării 

sau invalidării nu participă la vot. 

(5) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat. 

(6) Hotărârea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau 

de la comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă. 

Art. 23. (1) Consilierii județeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu". 

(2)  Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 

(3) Textul jurământului se semnează în două exemplare de către consilierul care l-a depus şi de către preşedintele de şedinţă. 

(4) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, refuzul consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei. Completarea Consiliul Judeţean 

Covasna se face în şedinţa următoare, cu primul supleant înscris pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale pe care a candidat consilierul care a demisionat, dacă 

până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid.  

(5) Absența consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau 

a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes  de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră . 

Art. 24. (1) Consiliul Judeţean Covasna se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. 

(2) Constituirea Consiliului Judeţean Covasna se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi. 

Art. 25. (1) Consilierul al cărui mandat a fost validat şi se află în situaţiile prevăzute de art. 88, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, este obligat să renunţe la funcţia care atrage starea 

de incompatibilitate în cel mult 15 zile de la data validării mandatului. 

(2) Consilierul judeţean se află în stare de incompatibilitate şi în situaţiile prevăzute de art. 89 şi art. 91, alin. (2), Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003. În termen de 15 zile de la 

data la care devine acţionar semnificativ el, soţia sau ruda de gradul I al acestuia, trebuie să renunţe la funcţia care atrage starea de incompatibilitate. 

Art. 26. (1) După declararea ca legal constituit al Consiliul Judeţean Covasna, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al Consiliului 

Judeţean Covasna, semnată de preşedintele Consiliul Judeţean Covasna. 

(2) Consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 

(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii judeţeni, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 

 

Secţiunea a 2-a 

Alegerea președintelui Consiliului Județean Covasna 

 

Art. 27. (1) Consiliul Judeţean Covasna, după constituirea legală, alege dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, un președinte. 

(2) Propunerile de candidaţi pentru funcţia prevăzută la alin. (1), se fac de către grupurile de consilieri.  

Art. 28. (1) Președintele Consiliului Judeţean Covasna este ales prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Este declarat ales preşedinte al Consiliul Judeţean Covasna candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(3) Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea candidaţilor situaţi pe primele 

două locuri, urmând a fi declarat preşedinte candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(4) În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a obţinut votul majorităţii 

consilierilor în funcţie. 

Art. 29. Alegerea preşedintelui va fi consemnată într-o hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna. 

Art. 30. (1) După alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna activitatea preşedintelui de vârstă şi a celor doi consilieri care l-au asistat, încetează. 

(2)  Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna asigură în continuare conducerea lucrărilor şedinţei. 

Art. 31. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna îşi păstrează calitatea de consilier judeţean. 

(2) Durata mandatului preşedintelui Consiliului Județean Covasna este egală cu durata mandatului Consiliului Judeţean Covasna. 

(3) Mandatul președintelui poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. 

Art. 32. (1) Mandatul președintelui Consiliului Judeţean Covasna încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; 

e) punerea sub interdicție judecătorească; 

f) pierderea drepturilor electorale; 

g) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales; 

h) deces; 

i) dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni pe parcursul unui 

an calendaristic; 

j) dacă nu își exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutive. 

(2) Cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. g), i) și j), încetarea de drept a mandatului președintelui se constată de către Consiliul Judeţean Covasna, prin hotărâre. 

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i) și j), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului de consilier județean al președintelui Consiliului Judeţean Covasna. Încetarea 

mandatului de consilier județean, are ca efect încetarea de drept și a mandatului de președinte al Consiliului Județean Covasna. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) – e), hotărârea Consiliului Judeţean Covasna, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), i) și j), ordinul prefectului, pot fi atacate de 

președintele Consiliului Județean Covasna, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest 

caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. 

Art. 33. (1) Mandatul președintelui Consiliului Judeţean Covasna se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică 

de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, președintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

(3) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). 

(4) Dacă președintele suspendat din funcție a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost 

suspendat. 

Art. 34. (1) Eliberarea din funcție a președintelui Consiliului Judeţean Covasna se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție la propunerea motivată a cel 

puțin unei treimi din numărul acestora. 

(2) Eliberarea din funcţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 35. (1) În cazul suspendării președintelui, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de Consiliul Judeţean Covasna prin votul secret al 

majorității consilierilor județeni în funcție. 

(2) În celelalte cazuri de absență a președintelui atribuțiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte prin dispoziție. 

Art. 36. (1) Pe timpul exercitării mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna contractul de muncă sau actul de numire al acestuia, în cadrul instituţiei ori autorităţii 

publice, respectiv la regiei autonome sau la societatea comercială cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, se suspendă. 

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 

 

Secțiunea a 3-a 

Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Covasna 

 

Art. 37. (1) Consiliul Judeţean Covasna, după constituirea legală, alege dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, 2 vicepreședinți. 

(2) Propunerile de candidaţi pentru funcţiile prevăzute la alin. (1), se fac de către grupurile de consilieri. 

Art. 38. (1) Vicepreședinții Consiliului Judeţean Covasna sunt aleși prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Este declarat ales vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(3) Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea candidaţilor situaţi pe primele 

două locuri, urmând a fi declarat vicepreşedinte candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(4) În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a obţinut votul majorităţii 

consilierilor în funcţie. 

Art. 39. Alegerea vicepreşedinților va fi consemnată într-o hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna. 

Art. 40. Vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni. 

Art. 41. (1) Eliberarea din funcție a vicepreședinților Consiliului Judeţean Covasna se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor județeni  în funcție la propunerea 

motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. 

(2) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinților Consiliului Judeţean Covasna nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Judeţean Covasna. 
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Art. 42. (1) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

(2) Durata mandatului vicepreşedinţilor este egală cu durata mandatului Consiliului Judeţean Covasna. 

(3) Exercitarea mandatului vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. 

(4) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 151 al prezentului Regulament, are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

(5) Mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii administraţiei 

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

Art. 43. (1) Pe timpul exercitării mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul instituţiei 

ori autorităţii publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 

 

Secţiunea a 4-a 

Comisiile de specialitate 

 

Art. 44. Comisiile de specialitate sunt organe de lucru ale Consiliului Judeţean Covasna, organizate cu scopul de a îndeplini însărcinările care le  sunt încredinţate prin lege sau 

hotărâri ale consiliului. 

Art. 45. (1) În şedinţa următoare celei de constituire, Consiliul Judeţean Covasna organizează comisii de specialitate în domeniile de activitate specifice judeţului Covasna.  

(2) Numărul membrilor comisiilor, care va fi întotdeauna impar, denumirea acestora precum şi componenţa lor nominală se stabileşte de consiliu, prin hotărâre adoptată cu votul 

deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 

(3) În aceleaşi condiţii, se aprobă şi schimbarea unor membri ai comisiei. 

(4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliul județean, avându-se in vedere, de regulă, 

opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. 

(5) Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 

(6) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 46. (1) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Judeţean Covasna, în funcţie de ponderea  

acestora în cadrul consiliului. 

(2) Un consilier poate face parte din cel mult două comisii, dintre care una este comisia de bază. 

(3) Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază. 

Art. 47. (1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, la prima şedinţă, convocată de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, un preşedinte şi un secretar. 

(2) Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate se aleg prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun.  

(3) Nici un consilier nu poate deţine două funcţii în acelaşi timp în comisiile de specialitate. 

Art. 48. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 

Art. 49. (1) Consiliul Judeţean Covasna poate hotărî organizarea unor comisii de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzută la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Covasna. 

(3) Comisia de analiză și verificare va prezenta Consiliului Județean Covasna, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va 

cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării. 

 

Secţiunea a 5-a 

Secretarul judeţului Covasna 

 

Art. 50. (1) Fiecare judeţ are un secretar salarizat din bugetul acestuia. Secretarul judeţului este funcţionar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative. 

(2) Secretarul județului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

(3) Secretarul județului nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu preşedintele sau vicepreşedinții Consiliului Judeţean Covasna, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului județului se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei 

privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 

 

CAPITOLUL III. 

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 

 

Secţiunea 1. 

Dispoziţii generale 

 

Art. 51. (1) Consiliul Judeţean Covasna se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.  

(2) Consiliul Judeţean Covasna îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

(3) În calitatea sa, de autoritate a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 52. Activitatea Consiliului Judeţean Covasna se desfăşoară în plen şi în comisii de specialitate organizate pe principalele domenii de activitate. 

 

Secţiunea a 2-a 

Atribuțiile, ședinţele şi actele Consiliului Judeţean Covasna 

 

Art. 53. (1) Consiliul Judeţean Covasna îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege.  

(2)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), Consiliul Judeţean Covasna: alege, din rândul consilierilor judeţeni un președinte și 2 vicepreşedinţi; hotărăşte înfiinţarea 

sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; aprobă 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Consiliul Judeţean Covasna: aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile 

legii; adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza 

avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistica generala a 

acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau 

municipale implicate; aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Consiliul Judeţean Covasna: hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a 

judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după 

caz, în condiţiile legii; atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.  

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Consiliul Judeţean Covasna: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială;  sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate 

publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; alte servicii publice stabilite prin lege; sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, acordurile 

şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), Consiliul Judeţean Covasna: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
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inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; hotărăşte, în condiţiile legii, 

înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, 

precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(7) Societăţile economice, serviciile şi instituţiile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna sunt cele prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul 

Regulament. 

Art. 54. (1) Consiliul Judeţean Covasna îşi desfăşoară activitatea, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice judeţene, în şedinţe ordinare organizate o dată pe lună, la 

convocarea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.  

(2) Consiliul Judeţean Covasna se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor 

consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 

(3) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea Consiliului Judeţean Covasna se face de îndată. 

(4) Consiliul Județean Covasna se mai poate întruni și în ședință festivă/solemnă, respectiv în ședință comună cu alte autorități ale administrației publice locale din județ sau din țară.  

(5) Convocarea Consiliului Judeţean Covasna se face prin intermediul secretarului judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor 

extraordinare. 

(6) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, locul, ora desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 

(7) Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

(8) În situaţia în care preşedintele Consiliului Judeţean Covasna se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele 

desemnat, în condiţiile art. 107 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(9) Ordinea de zi, a şedinţelor de consiliu, este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmisă consilierilor și se aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin presa locală sau 

prin orice alt mijloc de publicitate, în limba română şi în limba maghiară. 

Art. 55. (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor 

unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se 

supun dezbaterii Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor județeni 

prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44 din Legea 

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

(3) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui, vicepreședinților Consiliului Judeţean Covasna, consilierilor judeţeni, secretarului judeţului, comisiilor de 

specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.  

(4) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării Consiliului Judeţean Covasna. În cazul neaprobării ordinii de zi, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor judeţeni pentru şedinţa 

respectivă. 

(5) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Covasna nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a 

consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 54 alin. (2) şi (3).   

Art. 56. (1) Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările Consiliului Judeţean Covasna şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul judeţului.  

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, iar în lipsa acestuia vicepreşedintelui desemnat în 

condiţiile art. 107 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau secretarului judeţului. 

Art. 57. (1) Şedinţele Consiliului Judeţean Covasna sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie, ceea ce se va constata de către preşedinte la începutul 

fiecărei şedinţe. 

(2) Şedinţele Consiliului Judeţean Covasna sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107 alin. (2) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat, şedinţa va fi condusă de 

celălalt vicepreşedinte sau de un consilier județean ales cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.  

(3) Şedinţele sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. 

(4) Problemele privind bugetul, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare 

transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii 

neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. 

(5) Lucrările şedinţelor de consiliu se pot desfăşura atât în limba română cât şi în limba maghiară. Traducerea în limba maghiară şi/sau română se asigură prin grija preşedintelui 

Consiliului Județean Covasna. Documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română. 

(6) La lucrările Consiliului Judeţean Covasna pot participa, fără drept de vot, prefectul sau reprezentantul acestuia, senatori şi deputaţi, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, 

conducătorii instituţiilor, serviciilor publice judeţene, locale şi descentralizate şi primari în problemele care privesc domeniile de responsabilitate ale acestor instituţii sau localităţi precum 

şi persoane a căror prezenţă este considerată utilă, invitate de preşedinte.  

(7) Persoanele nominalizate la alin. (6) pot lua cuvântul, fără drept de vot, în legătură cu problemele supuse dezbaterii, numai cu aprobarea preşedintelui. 

Art. 58. (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul Judeţean Covasna adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 

Regulamentul cere o altă majoritate. 

(2) Hotărârile se semnează de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau de vicepreşedintele care a condus şedinţa şi se contrasemnează pentru legalitate de secretarul judeţului. 

Art. 59. (1) Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna se comunică către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării lor, dacă legea 

nu prevede altfel. 

(2) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. 

(3) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.  

(4) Hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maghiară, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maghiară. 

 

Secţiunea a 3-a 

Atribuţiile, şedinţele şi actele Comisiilor de specialitate 

 

Art. 60. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. 

(2) La şedinţele comisiei pot participa specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în 

subordinea consiliului. 

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să participe și alte persoane. 

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.  

Art. 61. Denumirea și componența nominală se aprobă printr-o hotărâre a Consiliului Județean Covasna. 

Art. 62. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: 

a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna; 

b) se pronunță asupra altor probleme trimise de Consiliului Judeţean Covasna spre avizare; 

c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin prezentul Regulament sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, dacă acestea au 

legătură cu activitatea lor. 

Art. 63. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte. 

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie, la propunerea preşedintelui. Membrii comisiei pot cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 

(4) Consilierului care absentează de la şedinţa comisiei de bază nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. 

(5) Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de  prezentul Regulament, sau poate propune Consiliului 

Judeţean Covasna aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea consilierului din comisie. 

Art. 64. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de 

hotărâri asupra cărora li se solicită avizul. 

Art. 65. Secretarul judeţului trimite, spre examinare şi în vederea elaborării avizelor, proiectele de hotărâri comisiei sau comisiilor de specialitate sesizate în fond în competenţa 

cărora intră materia reglementată prin proiectul respectiv. 

Art. 66. Dacă o comisie de specialitate se consideră competentă pentru a-şi da avizul asupra unui proiect de hotărâre trimis de secretarul judeţului altei comisii, solicită acestuia că 

doreşte să îşi dea avizul. 

Art. 67. Dacă o comisie de specialitate consideră că un proiect de hotărâre este de competenţa în fond a unei alte comisii, ea poate cere secretarului judeţului, trimiterea acestuia către 

acea comisie. 

Art. 68. (1) Fiecare comisie de specialitate va putea stabili un termen în care să îi fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează proiectul de hotărâre. 

(2) În caz de nerespectare a termenului fixat la alin. (1) comisia îşi va putea redacta raportul (avizul) fără a mai aştepta avizul sau avizele respective. 

Art. 69. (1) În vederea dezbaterii proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o 

scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator. 

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia şi aprobate cu majoritatea voturilor 

consilierilor prezenţi. 
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(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.  

(4) Avizul întocmit se prezintă secretarului judeţului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Art. 70. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. 

Art. 71. (1) Lucrările şedinţei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi 

secretarul comisiei. 

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate şi de persoanele interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale 

întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. 

Art. 72. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 

a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Judeţean Covasna și cu celelalte comisii; 

b) convoacă ședințele comisiei; 

c) conduce ședințele comisiei; 

d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, daca apreciază că este necesar; 

e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce; 

f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie; 

g) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar. 

(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 73. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale : 

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei; 

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; 

c) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi a tuturor actelor comisiei; 

d) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui comisiei, în caz de absenţă al acestuia. 

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul Regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele comisiei.  

 

Secţiunea a 4-a 

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului Județean Covasna 

 

Art. 74. (1) Președintele Consiliului Județean Covasna răspunde în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației publice județene. 

(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor compartimente din 

aparatul propriu de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, prin dispoziţie.  

(3) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

(4) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna este subordonat preşedintelui acestuia.  

(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Consiliului Judeţean Covasna emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, avizate pentru legalitate de secretarul judeţului. 

(6) Dispoziţiile devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

Art. 75. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean; 

b) atribuţii privind relaţia cu Consiliul Judeţean Covasna; 

c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului Covasna; 

d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; 

e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean Covasna. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 

b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 

b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 

c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 

lege; 

c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 

d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.  

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 

b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresă a acestora. 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin 

intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 

b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 53 alin. (5); 

c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prevăzute la art. 53 alin. (5), precum şi a 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului; 

d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean; 

e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 

f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene. 

(7) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau 

personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

(8) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean Covasna. 

Art. 76. Atribuţiile încredinţate preşedintelui de către Consiliul Judeţean Covasna sunt următoarele: 

1. Stabileşte responsabilităţile şi atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna şi urmăreşte modul în care acestea sunt realizate; 

2. Colaborează cu preşedinţii comisiilor de specialitate în vederea coroborării acţiunilor acestora cu acelea ale aparatului de specialitate, pentru realizarea atribuţiilor Consiliului 

Judeţean Covasna; 

3. Stabileşte sistemul de relaţii cu Instituţia Prefectului şi cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ce funcţionează în judeţ, în vederea realizării atribuţiilor Consiliului 

Judeţean Covasna şi exercitării calităţii sale de autoritate a administraţiei publice locale; 

4. Răspunde de gestionarea, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a valorilor financiare şi materiale ce compun patrimoniul judeţului Covasna; 

5. Numeşte comisia pentru avizarea atribuirii şi schimbării de denumiri de obiective de interes judeţean; 

6. Aprobă componenţa nominală şi pe funcţii a comisiei pentru selecţionarea documentelor din arhiva proprie a Consiliului Judeţean Covasna; 

7. Numeşte colectivul redacţional pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Covasna; 

8. Numeşte comisia judeţeană a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice; 

9. Numeşte comisia pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu durată normată de funcţionare; 

10. Numeşte comisiile pentru achiziţiile publice; 

11. Stabilește drepturile salariale, în condițiile legii, conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna. 

Art. 77. Atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prevăzute de alte acte normative: 

1. Face propuneri pentru acordarea premiului Pro Comitatu Covasnae și acordă premiul (Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2003, modificată prin Hotărârea nr. 68/2006); 

2. Numirea Comisiei de conferire a premiului Pro Comitatu Covasnae (Cap. VI din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2003); 

3. Desemnarea a 3 reprezentanți ai comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna (art. 17 alin (2) din Legea. nr. 218/2002); 

4. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (art. 13 din O.G. nr. 41/2003); 

5. Emiterea certificatului de urbanism (art. 6 din Legea nr. 50/1991); 

6. Emiterea autorizației de construire/desființare (art. 4 din Legea nr. 50/1991); 
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7. Exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești în situația copilului pentru care instanța a dispus deschiderea procedurii adopției interne (art. 29 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 

273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

8. Exercitarea dreptului de a reprezenta copilul în actele juridice sau, după caz, încuviințarea actelor pe care acesta le încheie, și exercitarea dreptului de a administra bunurile 

copilului pentru care instanța a dispus încredințarea în vederea adopției pentru o perioadă de 90 zile (art. 43 alin (2) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare); 

9. Emiterea consimțământului pentru deplasarea în străinătate a minorilor în cazul cărora drepturile și obligațiile părintești sunt exercitate de către președinte în urma încuviințării 

deschiderii procedurii adopției interne ( art. 30 alin. (1) lit. „d” din Legea nr. 248/2005); 

10. Aprobarea declasării și casării unor bunuri materiale, aparținând instituțiilor publice (punctul 24 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994); 

11. Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe (punctul 22. din H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994); 

12. Aprobarea efectuării unor virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, pe trimestre, în bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi în bugetul instituţiilor publice de 

interes judeţean (art. 49 alin. (5) din Legea. nr. 273/2006); 

13. Numirea comisiei pentru inventarierea anuală, a elementelor de activ şi pasiv aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna (Ordinul 2861/2009); 

14. Numirea comisiei de concurs și de soluționarea contestațiilor la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții publice (art. 25 alin (1) din H.G. nr. 611/2008); 

15. Numirea comisiei de evaluare a performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna (art. 38 alin (3) din 

O.U.G. nr. 189/2008); 

16. Aprobarea programului perioadei de stagiu funcționarului public debutant, numirea îndrumătorului și evaluatorului acestuia (art. 82 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008); 

17. Numirea comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate (art. 3 H.G. 833/2007); 

18. Numirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate (art. 3 H.G. 1344/2007); 

19. Aprobarea ”Instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă la Consiliul Judeţean Covasna” (art. 13 lit. „e” din Legea nr. 319/2006); 

20. Desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale la Consiliul Judeţean Covasna (art. 8 și 10 din Legea 

nr. 319/2006); 

21. Instituirea regulilor și măsurilor specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor (art. 155 alin. (1) din Ordinul nr. 163/2007); 

22. Încredinţarea spre păstrare şi utilizare a sigiliilor și ștampilelor cu stema României din cadrul Consiliului Județean Covasna (art. 4 alin. (4) şi alin. (6) din H. G. nr. 544/2003); 

23. Aprobarea planurilor proprii de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 1723/2004); 

24. Desemnarea comisiei de recepție a construcțiilor (art. 17 alin. (3) din Legea nr. 10/1995); 

25. Numirea comisiei pentru probleme de Apărare la nivelul Consiliului Județean Covasna (Dispoziția nr. 382/2005, cu modificările ulterioare); 

26. Aprobarea Planului de prevenire și protecție pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la sediul Consiliului Județean Covasna (art. 13 lit. „b ” Legea nr. 319/2006); 

27. Numirea funcționarului public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită a funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Covasna (art. 21 

alin. (1) din Legea nr. 7/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

28. Aprobarea Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului Judeţean Covasna (art. 8 din Legea nr. 16/1996); 

29. Aprobarea „Măsurilor pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor la Consiliul Județean Covasna”(art. 10 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 

319/2006); 

30. Aprobarea „Instrucțiunilor generale de ordine interioară privind instruirea salariaților Consiliului Judeţean Covasna în domeniul situațiilor de urgență” (art. 3 din Ordinul nr. 

712/2005); 

31. Aprobarea ”Planului de autoapărare împotriva incendiilor pentru sediul și anexele Consiliului Judeţean Covasna” (Lege nr. 307/2006); 

32. Numirea comisiilor de predare-primire a bunurilor din patrimoniul județului Covasna; 

33. Aprobarea stabilirii informațiilor gestionate de Consiliul Județean Covasna, care constituie secrete de serviciu și regulile de protecție a acestora (art. 32 din Legea nr. 182/2002); 

34. Numirea Comisiei interne pentru analizarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 (Cap. III pct. 1.1.a. și 1.2. din H.G. nr. 250/2007); 

35. Acordarea sporurilor pentru condiții vătămătoare (art. 7 alin (2) din Legea nr. 284/2010); 

36. Aprobarea delegatului pentru predarea, transportul și primirea corespondenței clasificate (art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 1349/2002); 

37. Numirea responsabilului pentru ţinerea evidenței rezerviștilor angajaţi şi întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, prevăzuţi cu sarcini în domeniul pregătirii 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare (art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 1204/2007); 

38. Desemnarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv (4.2 din anexa nr. 1 la Ordin nr. 923/2014). 

 

Secţiunea a 5-a 

Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Județean Covasna 

 

Art. 78. (1) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt subordonaţi preşedintelui. Ei pot exercita în condiţiile art. 103 alin. (1), art. 104 alin. (7) și art. 107 din Legea 

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

(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc de către Consiliul Judeţean Covasna sau sunt încredinţate de preşedintele acestuia. 

(3) Se stabileşte cadrul general al sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna, în cele ce urmează: 

a) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice judeţene, ale compartimentelor aparatului de specialitate, delegate prin dispoziţia preşedintelui; 

b) asigură respectarea întocmai a prevederilor cuprinse în hotărârile Consiliului Judeţean Covasna şi în dispoziţiile preşedintelui în cadrul compartimentelor repartizate; 

c) stabilesc, împreună cu conducătorii compartimentelor, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna, priorităţile în realizarea obiectivelor 

acestora şi urmăresc ducerea lor la îndeplinire; 

d) iniţiază în domeniile pe care le coordonează proiecte de hotărâri şi de dispoziţii pe care le supun analizei şi aprobării consiliului, respectiv preşedintelui; 

e) analizează modul în care funcţionarii publici şi angajaţii compartimentelor aparatului de specialitate pe care le coordonează îşi desfăşoară activitatea şi prezintă propuneri 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna atunci când se impun măsuri de sancţionare sau eliberare din funcţie;  

f) întocmesc aprecieri anuale pentru conducătorii compartimentelor, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna pe care le coordonează şi 

le prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna; 

g) prezintă în şedinţele Consiliului Judeţean Covasna propuneri privitoare la activitatea compartimentelor pe care le coordonează în cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

h) informează preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, la cererea acestuia, sau din proprie iniţiativă, asupra modului de realizare a sarcinilor şi răspunderilor primite; 

i) îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute în legi, hotărâri ale consiliului, dispoziţii ale preşedintelui sau în regulamente şi care le revin în competenţă. 

 

Secţiunea a 6-a 

Atribuţiile secretarului judeţului Covasna 

 

Art. 79. (1) Secretarul judeţului îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care sunt: 

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, hotărârile Consiliului Judeţean Covasna; 

b) participă la şedinţele Consiliului Judeţean Covasna; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Judeţean Covasna şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna şi a dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna; 

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Judeţean Covasna şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor 

Consiliului Judeţean Covasna, şi redactează hotărârile Consiliului Judeţean Covasna; 

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Judeţean Covasna, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliului Judeţean Covasna sau de preşedintele acestuia, după caz. 

(2) În realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. f, secretarului judeţului îi revin următoarele sarcini cu privire la şedinţele Consiliului Judeţean Covasna: 

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Judeţean Covasna; 

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 

c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor județeni; 

d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui Consiliului Judeţean Covasna; 

e) informează președintele Consiliului Judeţean Covasna cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna; 

f) asigură întocmirea procesului-verbal al ședinței, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal al ședinței anterioare și solicită acordul Consiliului 

Judeţean Covasna asupra conținutului acestuia; 

g) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora; 

h) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna să nu ia parte consilierii care se încadrează in dispozițiile art. 46 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informează președintele Consiliului Judeţean Covasna cu privire la asemenea situații și 

face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

i) prezintă în fața Consiliului Judeţean Covasna punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este 

cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale; 

j) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului Regulament, hotărârile Consiliului Judeţean Covasna pe care le consideră legale; 
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k) poate propune președintelui Consiliului Judeţean Covasna înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului Judeţean Covasna; 

l) acordă membrilor Consiliului Judeţean Covasna asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea 

celor discutate și aprobate de consiliu. 

(3) Secretarul judeţului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul Regulament sau însărcinări date de Consiliul Judeţean Covasna şi de preşedintele acestuia. 

 

 

CAPITOLUL IV. 

METODOLOGIA REDACTĂRII SI ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR ŞI PROCEDURA DE VOT 

 

Secţiunea 1. 

Metodologia redactării şi adoptării hotărârilor 

 

Art. 80. (1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele și vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sau de cetăţeni. 

(2) Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.  

Art. 81. (1) Cetăţenii, din județul Covasna, pot propune Consiliului Judeţean Covasna spre dezbatere şi adoptare proiecte de hotărâri. 

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu 

drept de vot a judeţului Covasna. 

(3) Iniţiatorii depun la secretarul judeţului forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului judeţului. 

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţia lor de către secretarul judeţului. Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi 

domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. Modelul formularului listei de susținători este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 

(5) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza judeţului Covasna.  

(6) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul judeţului, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale  Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Art. 82. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri, cu caracter normativ, Consiliul Judeţean Covasna are obligaţia să publice un anunţ referitor la aceasta 

acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală. 

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, 

avizare şi adoptare de către Consiliul Judeţean Covasna. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea 

adoptării proiectului de hotărâre propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului de hotărâre respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi 

modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre. 

(3) Consiliul Judeţean Covasna va transmite proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. În cazul elaborării unui proiect de 

hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul 

prevăzut la alin. (2). 

(4) La publicarea anunţului, Consiliul Judeţean Covasna va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 

proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 

(5) Proiectul de hotărâre se trimite spre analiză şi avizare numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).  

(6) Consiliul Judeţean Covasna este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o 

asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

(7) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendar istice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie 

organizate. Consiliul Judeţean Covasna trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre cu caracter normativ în discuţie.  

Art. 83.  (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii: 

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Judeţean Covasna, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de 

desfăşurare; 

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul 

dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică; 

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.  

(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. 

(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal 

constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică. 

(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice. 

(5) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele interesate au valoare de recomandare. 

Art. 84.  În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse 

interesului public, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 

Art. 85. (1) Redactarea proiectelor de hotărâri se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului judeţului şi al compartimente lor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna şi celelalte documente supuse dezbaterii şi aprobării consiliului vor fi redactate, în toate cazurile în limba română şi vor fi 

însoţite de traducerea în limba maghiară. 

(3) Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna va elabora raportul de specialitate în termen de 30 zile de la solicitarea iniţiatorului 

proiectului. 

Art. 86. Expunerile de motive şi rapoartele de specialitate, se înregistrează la Compartimentul administraţie publică, care îl va prezenta Compartimentului juridic în vederea 

întocmirii proiectelor de hotărâri. După întocmirea proiectelor de hotărâri se acordă şi viza de legalitate. 

Art. 87. (1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, precum și compartimentelor 

de resort ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor și compartimentelor cărora li se trimit materiale spre 

analiză se face de către secretarul județului. 

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza și data de depunere a raportului și a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis și comisiei de specialitate înainte de 

întocmirea de către aceasta a avizului. 

Art. 88. După examinarea proiectului comisia sesizată întocmeşte un raport care va cuprinde propuneri cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectului 

examinat. 

Art. 89. Proiectele de hotărâri împreună cu rapoartele de specialitate, avizele şi documentaţia aferentă se prezintă secretarului judeţului care va aviza legalitatea lor, după care le va 

prezenta preşedintelui. 

Art. 90. Procedura detaliată a modului de iniţiere, elaborare, redactare, structura şi circulaţia proiectelor de hotărâri precum şi modificarea, completarea şi abrogarea hotărârilor este 

reglementată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2004 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 

şi dispoziţii, republicată în Monitorul Oficial al Județului Covasna nr. 8/2006. 

Art. 91. (1) Proiectul  ordinii de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Covasna stabilit de către preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate fi modificat sau completat de plenul 

consiliului pe baza unor propuneri motivate şi/sau în cazuri urgente, la cererea consilierilor, a unei comisii sau a secretarului judeţului. 

(2) Motivarea cererii de modificare sau completare a ordinii de zi se face printr-o singură luare de cuvânt pentru fiecare grup de consilieri, după care se trece la vot. 

(3) Iniţiatorul proiectului poate să îşi retragă proiectul până la înscrierea sa pe ordinea de zi. În cazul în care proiectul ordinii de zi a fost adoptat, retragerea nu mai poate fi făcută. 

Art. 92. Proiectele de hotărâri se supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Covasna în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost înscrise. 

Art. 93. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. 

(2) Modificarea dezbaterilor se poate face doar cu aprobarea plenului, în cazuri bine motivate. 

Art. 94. (1) Dezbaterea generală a proiectului începe cu prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului sau propunerii. 

(2) Dezbaterea continuă cu prezentarea avizului comisiei de specialitate de către preşedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie sau de preşedinte. După care se dă 

cuvântul şefului compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care a întocmit raportul de specialitate. 

Art. 95. (1) Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerilor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierii lor la cuvânt. 

(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna are dreptul să limiteze durata luărilor la cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii, în acest scop poate propune consiliului spre aprobare 

timpul afectat fiecărui vorbitor precum şi timpul total de dezbatere. 

(3) Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.  

Art. 96. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt 

vorbitor. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privind prezentul Regulament.  

Art. 97. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau liderul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. 

(2) Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate  dacă propunerea este acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi. 

Art. 98. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. 

Art. 99. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate întrerupe dezbaterile în cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul 

aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune Consiliului Judeţean Covasna aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. 

Art. 100. (1) În faza dezbaterii generale şi pe articole a proiectelor de hotărâri consilierii pot formula amendamente de fond sau de redactare. 
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(2) Amendamentele formulate se supun votului Consiliului Judeţean Covasna, în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai 

supune votului. 

Art. 101. (1) Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, avizul comisiei se dă tot oral de către raportor, la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Este interzis preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna să supună dezbaterii sau votului un amendament asupra căruia comisia de specialitate sesizată nu s-a pronunţat. 

Art. 102. (1) Dacă prin raportul comisiei sesizate se propune respingerea proiectului de hotărâre, după încheierea dezbaterii generale preşedintele cere consiliului să se pronunţe prin 

vot. 

(2) Dacă prin raportul comisiei se propune dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre, iar în dezbaterea generală se cere respingerea proiectului, după încheierea acesteia cererea 

de respingere se supune votului consiliului. 

Art. 103. (1) După dezbaterea generală, dacă proiectul de hotărâre nu a fost respins şi se constată că prin raportul comisiei nu s-au operat modificări sau completări la textul 

proiectului de hotărâre, proiectul se supune în întregime votului final. 

(2) În cazurile în care comisia sesizată a propus modificări sau completări la textul proiectului cuprins în raportul acestuia, preşedintele consultă plenul Consiliului Judeţean Covasna 

dacă sunt observaţii la acestea şi dezbaterea pe texte continuă numai asupra acestor observaţii, care se rezolvă prin vot. După terminarea dezbaterii asupra modificării sau completării, 

proiectul de hotărâre se supune votului final. 

Art. 104. (1) La dezbaterile care au loc în condiţiile art. 94, consilierii pot lua cuvântul pentru a exprima punctul de vedere al grupului de consilieri din care fac parte sau punctul lor 

de vedere. 

(2) De asemenea, iau cuvântul iniţiatorul, reprezentantul comisiei de specialitate sesizate şi şeful serviciului de specialitate. 

(3) Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate propune sistarea discuţiilor la textele aflate în dezbatere.  

Art. 105. Dacă din dezbaterile desfăşurate în condiţiile art. 104 rezultă necesitatea reexaminării de către comisia sesizată a unor texte, plenul poate decide prin vot deschis, cu votul 

majorităţii consilierilor prezenţi, suspendarea dezbaterilor şi trimiterea spre reexaminare a textelor în discuţie, comisia pronunţându-se de urgenţă printr-un raport suplimentar. 

Art. 106. Discutarea textelor, în condiţiile art. 104 începe cu cele prin care se propune eliminarea şi continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestora, respectându-se 

procedura prevăzută la art. 100 alin. (2). 

Art. 107. Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierii, care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au interes 

patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Art. 108. (1) Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna se semnează de preşedinte şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretarul judeţului. În cazul în care preşedintele 

lipseşte, hotărârea va fi semnată de vicepreşedintele care a condus şedinţa. 

(2) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. 

(3) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

 

Secţiunea a 2-a 

Procedura de vot 

 

Art. 109. (1) Hotărârile sau alte propuneri se adoptă de către Consiliul Judeţean Covasna prin vot. 

(2) Hotărârile adoptate de consiliu pot fi hotărâri cu caracter normativ sau individual. 

Art. 110. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Votul este "pentru", "contra" sau "abţinere". 

(2) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

(3) Consiliul Judeţean Covasna stabileşte, la propunerea preşedintelui, procedura de vot, în afară de cazul în care aceasta este stabilită prin lege sau Regulament. 

Art. 111. (1) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 

(2) La votarea prin apel nominal, preşedintele explică obiectul votării, iar secretarul judeţului dă citire numelui şi prenumelui consilierilor şi fiecare consilier răspunde „pentru”, 

„contra” sau „abţinere” în funcţie de opţiunea sa. După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns. 

Art. 112. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară, precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. 

(3) În cazul votului cu buletine de vot pentru candidaturi/ desemnări, pe buletin se trec numărul de ordine, numele şi prenumele candidatului/desemnatului, funcţia pentru care acesta 

candidează/se desemnează şi, după caz, grupul de consilieri din care face parte, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament. 

(4) Consilierul votează „pentru” prin înscrierea semnului „x” în patrulaterul corespunzător cu stilou sau pix de culoare albastră. 

(5)  Buletinele de vot se introduc în urnă. 

(6) La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat, în cazul candidaturilor/desemnărilor cele care nu poartă ştampila de control, 

iar cele pe care nu a fost exprimată opţiunea "pentru" se iau în calcul ca voturi "contra”. 

Art. 113. În cazul alegerii sau numirii în anumite funcţii, dacă nu se obţine numărul necesar de voturi, votul se reia conform reglementărilor specifice, în caz de paritate de voturi, 

procedura se repetă. 

Art. 114. Constatarea rezultatului în cazul votului cu buletine de vot se face printr-un proces-verbal, încheiat de comisia prevăzută la art. 20 alin. (2), conform modelului prevăzut în 

Anexa nr. 7 la prezentul Regulament. 

Art. 115. (1) Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau Regulamentul cere o altă majoritate.  

(2) Dacă în sala de şedinţă nu este prezentă majoritatea consilierilor, preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului. 

(3) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”. 

Art. 116. În cursul votării nu se poate acorda consilierilor dreptul de a lua cuvântul. 

Art. 117. Proiectele de hotărâri sau alte acte şi propuneri respinse de Consiliul Judeţean Covasna nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 

 

 

CAPITOLUL V. 

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDEŢEAN 

 

Secţiunea 1. 

Dispoziţii generale 

 

Art. 118. (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt, potrivit legii, aleşi locali. 

(2) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Covasna intra în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. 

(3) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi 

exercită mandatul. 

(4) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale și sunt responsabili în fața acesteia. 

Art.119. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 

Art. 120. (1) Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa Consiliului Judeţean Covasna în cel mult 10 zile de la data 

producerii acestora. 

(2) Calitatea de consilier încetează la data întrunirii legale a consiliului nou-ales, precum şi în cazurile prevăzute la art. 151 alin. (2). 

 

Secţiunea a 2-a 

Grupurile de consilieri 

 

Art. 121. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri de consilieri în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere. 

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.  

Art. 122. Prevederile articolului precedent se aplică şi consilierilor independenţi. 

Art. 123. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel 

puţin un consilier. 

Art. 124. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Secţiunea a 3-a 

Drepturile aleşilor locali 

 

Art. 125. Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii 

corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se 

determină în raport cu venitul salarial. 

Art. 126. (1) Pentru participare la şedinţele Consiliului Judeţean Covasna şi ale comisiilor de specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 

(2) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna nu li se acordă indemnizaţie de şedinţă. 

(3) Indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii judeţeni care participă la şedinţele ordinare ale Consiliului Judeţean Covasna şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 

5% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 
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(4)  Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia stabilită la alineatul (3), este de o şedinţă de consiliu ş i 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. 

(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit alin. (3) și (4) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului judeţean. 

(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. 

Art.127. Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. 

Art. 128. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii. 

Art. 129. Consilierii judeţeni care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat 

salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 

Art. 130. (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în 

cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 

(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna are obligaţia de a 

informa, în prealabil, Consiliul Judeţean Covasna, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, 

organizată după terminarea concediului. 

(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna, se aprobă de către 

preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 131.  Durata exercitării mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la 

promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensie i. 

Art. 132.  Consilierii județeni care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în 

localitatea în care se desfăşoară şedinţa Consiliului Judeţean Covasna sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului. 

Art. 133. (1) Consilierii județeni beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului,  

conform hotărârii Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Consilierii județeni au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) consilierii județeni care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar 

sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. 

Art.134. (1) Dreptul consilierilor județeni de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a 

consilierilor județeni, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 

Art. 135. (1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor județeni. 

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor județeni vor fi consultate de către autorităţile 

administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local. 

Art. 136. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii județeni sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. 

Termenul maxim de depunere este de 45 de zile de la data încheierii misiunii. 

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării. 

 

Secţiunea a 4-a 

Obligaţiile aleşilor locali 

 

Art. 137. Consilierii județeni, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei 

publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 

Art. 138. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul Regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească 

în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

Art. 139. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are 

caracter patrimonial, Consiliul Judeţean Covasna poate permite participarea la vot a consilierului.  

Art. 140. Consilierii judeţeni sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

Art. 141. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis consilierului județean să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale 

sau alte avantaje. 

Art. 142. (1) Consilierii judeţeni au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. 

(2 ) Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte 

Consiliului Judeţean Covasna o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

Art. 143. Fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 

Art. 144. Consilierii judeţeni au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate 

în acest scop de instituţiile abilitate. 

Art. 145. (1) Consilierii judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac 

parte decât în situaţiile prevăzute în prezentul Regulament. 

(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin prezentul Regulament. 

Art. 146. Consilierii judeţeni nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.  

Art. 147. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna este obligat ca prin intermediul secretarului judeţului, al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea 

acestora, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului. 

Art. 148. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. 

 

Secţiunea a 5-a 

Suspendarea, demisia şi încetarea mandatului de consilier 

 

Art. 149. (1) Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de 

judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea 

ordinului. 

(3) În cazul în care consilierul județean al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. 

Art. 150. Consilierul judeţean poate demisiona prin cerere scrisă adresată Consiliului Judeţean Covasna. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilită de 

Statutul aleşilor locali. 

Art. 151. (1) Calitatea de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. 

(2) Calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului judeţean; 

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 

h) pierderea drepturilor electorale; 

i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales; 

j) deces. 

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliului Judeţean Covasna, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna sau a 

oricărui consilier. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) – e) hotărârea Consiliului Judeţean Covasna, iar în cazul prevăzut la alin. (2) lit. i) ordinul prefectului, pot fi atacate de consilier, la instanţa 

de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează,  iar 

hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. 

Art. 152. Consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, care ia act de aceasta. Preşedintele propune Consiliului Judeţean Covasna 

adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. 

Art. 153. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al 

celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii. 

(2) Prevederile art. 151 alin. (2) lit. e) din prezentul Regulament nu se aplică în cazul în care consilierul judeţean a fost însărcinat de către Consiliul Judeţean Covasna, de către 

Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. 

(3) Prevederile art. 151 alin. (2) lit. f)-h) din prezentul Regulament devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.  

Art. 154. (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 151 alin. (2) lit. i), în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Judeţean Covasna adoptă în 

prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 
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(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi de secretarul judeţului. Referatul va fi însoţit de acte 

justificative. 

(3) În cazul prevăzut la art. 151 alin. (2) lit. i), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei 

listă consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul 

consilierului judeţean. 

 

Secţiunea a 6-a 

Absenţe, abateri şi sancţiuni 

 

Art. 155. (1) Participarea consilierilor județeni la şedinţele Consiliului Judeţean Covasna şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.  

(2) Consilierul județean nu poate lipsi de la şedinţele Consiliului Judeţean Covasna sau comisiei de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea 

preşedintelui, plenului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice. 

(3) Absenţele determinate de cauze obiective vor fi anunţate la secretarul judeţului. Absenţele care au la bază motive temeinice sunt determinate de: concediile de odihnă, de boală, 

care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat 

deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare. 

(4) Consilierul care absentează nemotivat de la 2 şedinţe ordinare consecutive, poate fi sancţionat potrivit prezentului Regulament. 

Art. 156. Consilierii județeni răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

Art. 157. (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului Judeţean Covasna şi 

pentru hotărârile pe care le-au votat. 

(2) În procesul-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Covasna va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia. 

Art. 158. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare şi ale prezentului Regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) eliminarea din sala de şedinţă; 

e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului Judeţean Covasna şi ale comisiei de specialitate; 

f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau de către persoana care conduce şedinţa de consiliu, iar cele de la alin. 

(1) lit. e) şi f) de către Consiliul Județean Covasna, prin hotărâre. 

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un 

raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

Art. 159. La prima abatere, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau persoana care conduce lucrările şedinţei  atrage atenţia cons ilierului în culpă şi îl invită să respecte 

Regulamentul. 

Art. 160. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna sau a persoanei care conduce lucrările şedinţei şi continuă să se abată 

de la Regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile Regulamentului vor fi chemaţi la ordine.  

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. 

Art. 161. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau de persoana care conduce lucrările şedinţei să îşi retragă 

sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.  

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau de persoana care conduce lucrările şedinţei ca 

satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

Art. 162. (1) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la Regulament, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna sau persoana care conduce 

lucrările şedinţei îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. 

(2) Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

Art. 163. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Consiliul Județean Covasna poate aplica sancţiunea excluderii temporare a 

consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în ce l mult 10 zile de la sesizare. 

Art. 164. Excluderea temporară de la lucrările Consiliului Județean Covasna şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. 

Art. 165. Excluderea de la lucrările Consiliului Județean Covasna şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. 

Art. 166. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Art. 167. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 158 alin. (1) lit. e) si f) se aplică prin hotărâre adoptată de Consiliul Județean Covasna cu votul a cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie. 

(2)  Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

Art. 168. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele sau de persoana care conduce lucrările şedinţei. 

Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 158 alin. (1) lit. a)-d). 

Art. 169. Sancţiunile prevăzute la art. 158 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător președintelui și vicepreşedinţilor Consiliul Județean Covasna, pentru abaterile săvârşite în 

calitatea lor de consilier. 

Art. 170. (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, persoanelor în cauză li se pot 

aplica următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 

d) eliberarea din funcţie. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. În cazul 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, propunerea trebuie făcută de cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie şi va fi temeinic motivată. Motivele care justifică 

propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.  

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu 

votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Județean Covasna a încălcat 

Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, județului Covasna sau ale locuitorilor din județul Covasna. 

(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 171. Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu 

este obligatorie. 

Art. 172. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 158 alin. (1), în cazul președintelui și vicepreşedinţilor Consiliului Județean Covasna, în calitatea acestora de consilier, nu are nici 

un efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu.  

Art. 173. Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier județean al președintelui sau vicepreşedinţilor Consiliului 

Județean Covasna. 

 

Secţiunea a 7-a. 

Întrebări, interpelări, informarea consilierilor şi petiţii 

 

Art. 174. (1) Consilierii județeni pot adresa întrebări orale sau scrise preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate. 

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna.  

(4)  În plenul Consiliului Judeţean Covasna nu pot fi formulate întrebări care privesc probleme de interes particular sau personal, care urmăresc în exclusivitate obţinerea unei 

consultaţii juridice ori care privesc activităţile unor persoane care nu îndeplinesc funcţii publice. 

Art. 175. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă 

a Consiliului Judeţean Covasna, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. 

Art. 176. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul sau unitatea vizată este obligată să le furnizeze la termenul stabilit.  

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral. 

Art. 177. Preşedinţii comisiilor de specialitate pot solicita de la organele prevăzute la art. 174 alin. (1) informaţiile şi documentele necesare referitoare la domeniul lor de activitate. 

Art. 178. (1) Fiecare consilier are dreptul de a cere informaţiile şi documentele menţionate la art. 177, prin intermediul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna sau al 

preşedintelui comisiei de specialitate. 

(2) Solicitarea informării  este obligatorie în cazul în care iniţiativa proiectului de hotărâre aparţine consilierului.  
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Art. 179. (1) În cazul în care organele prevăzute la art. 174 alin. (1) nu răspund în termenele stabilite, consilierul interesat poate cere invitarea lor în plenul Consiliului Judeţean 

Covasna.  

(2) Refuzul nejustificat de a răspunde la solicitările prevăzute în alin. (1) atrage răspundere juridică, potrivit legii. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate sesiza organele 

competente, la solicitarea consilierului interesat.  

Art. 180. În cazul în care informaţia sau documentele solicitate privesc, potrivit legii, secrete de stat sau de serviciu, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna informează despre 

aceasta, iar Consiliul Judeţean Covasna decide în şedinţă secretă. 

Art. 181. Documentele primite se restituie organului respectiv după consultare. 

Art. 182. (1) Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții Consiliului Judeţean Covasna. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit 

reglementărilor legale în vigoare.  

(2) Semestrial Consiliul Judeţean Covasna analizează modul de soluționare a petițiilor. 

 

 

CAPITOLUL VI. 

PROTECŢIA LEGALĂ A CONSILIERILOR JUDEȚENI 

 

Art. 183. (1) În exercitarea mandatului, consilierii județeni sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. 

(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului județean este garantată. 

Art. 184. Consilierii județeni nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.  

Art. 185. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor  județeni, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la 

cunoştinţa atât a Consiliului Judeţean Covasna, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.  

Art. 186. (1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii județeni se consideră în exerciţiul Consiliului Judeţean Covasna şi se bucură de protecţia prevăzută de lege. 

(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra 

consilierului județean în legătură cu exercitarea mandatului său. 

  

 

CAPITOLUL VII. 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 187. (1) Consiliul Judeţean Covasna se dizolvă de drept în cazurile prevăzute de art. 99 alin. (1) coroborat cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Secretarul judeţului sau orice alta persoana interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt 

şi se pronunţă cu privire la dizolvarea Consiliului Judeţean Covasna. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunica prefectului. 

(3) Consiliul Judeţean Covasna poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens 

prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale judeţului Covasna. 

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suporta din bugetul judeţean. 

(5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie compusă din prefect, un reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna desemnat prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Covasna şi un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.  

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea Consiliului Judeţean Covasna 

încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. 

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului Consiliu Judeţean Covasna se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de 

zile de la rămânerea definitivă si irevocabila a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea Consiliului Judeţean Covasna sau, după caz, de la validarea rezultatului 

referendumului. 

(8) Până la constituirea noului Consiliu Judeţean Covasna problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului în baza unei împuterniciri speciale 

date de Guvern, prin Ministerul Internelor și Reformei Administrative. 

(9) În situaţia excepţională în care preşedintele Consiliului Judeţean Covasna se află în imposibilitatea exercitării mandatului, Consiliul Judeţean Covasna este dizolvat în condiţiile 

alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului Covasna, până la 

ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

(10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.  

(11) În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 

conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii. 

(12) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 188. Declaraţiile sau interviurile în numele Consiliului Judeţean Covasna se pot da numai potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 22/2005 cu privire la 

aprobarea Metodologiei privind relaţiile Consiliului Judeţean Covasna cu mass media. 

Art. 189. Modificarea sau completarea prevederilor prezentului Regulament se va face în cazuri temeinic justificate, precum şi în cazul în care apar dispoziţii legale noi şi care dau o 

altă reglementare normelor pe care aceste le instituie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor județeni în funcţie. 

Art. 190. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor județeni în funcţie. 

Art. 192. Prezentul Regulament se va tipări sub formă de broşură sau în Monitorul Oficial al judeţului Covasna, număr bis, şi va fi difuzat consilierilor judeţeni, precum şi direcţiilor, 

instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea Consiliului Județean Covasna. 

Art. 193. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Anexa nr. 1 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, _________, în şedinţa Comisiei de validare a Consiliului judeţean Covasna 

 

Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Covasna în şedinţa de constituire procedează la alegerea preşedintelui şi secre tarului Comisiei de validare. 

La şedinţă sunt prezenţi cei 3-5 consilieri ce compun comisia. 

În urma propunerilor făcute, dl./d-na consilier ______________ a fost ales în funcţia de preşedinte iar dl./d-na consilier _______________ în funcția de secretar. 

Alegerea s-a făcut individual prin votul „deschis” al consilierilor, obţinându-se votul majorităţii consilierilor ce compun comisia. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte Secretar Membrii 

 

Art. 22 alin. (1) din Regulament 

 

Anexa nr. 2 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, _________, în şedinţa Comisiei de validare a Consiliului judeţean Covasna 

 

Astăzi, (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Covasna în şedinţa de constituire din data de _________________ a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legalitatea alegerii consilierilor. 

Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale, şi că sunt/nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr 

de ______ consilieri, conform tabelului anexat. 

Drept, pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte Secretar Membrii 

 

Art. 22 alin. (2) din Regulament 
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Anexa nr. 3 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 

 
DOMENIILE DE ACTIVITATE 

în care se pot organiza comisii de specialitate 

 

1. Administraţia publică 

2. Juridică 

3. Apărarea ordinii publice 

4. Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţenilor  

5. Relaţii interetnice 

6. Prognoze 

7. Programe 

8. Buget-finanţe 

9. Investiţii 

10. Urbanism 

11. Amenajarea teritoriului 

12. Patrimoniu 

13. Regii 

14. Comerţ 

15. Turism 

16. Sănătate publică şi Sănătatea mediului  

17. Tineret 

18. Protecţie socială şi ocrotire socială 

19. Învăţământ, cultură, artă, religie 

20. Familie 

21. Agricultură 

22. Silvicultură 

23. Mediu 

24. Validare 

 

Art. 45 alin. (5) din Regulament 

Anexa nr. 4 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 

 
LISTA 

cu instituţiile şi serviciile publice şi societăţile comerciale de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna 

 

I. Instituţii publice: 

- Biblioteca Judeţeană ”Bod Péter” Megyei Könyvtár; 

- Muzeul Naţional Secuiesc; 

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe; 

- Centrul de Cultură a Judeţului Covasna; 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

- Camera Agricolă Județeană Covasna; 

- Ansamblul de Dansuri”Trei Scaune-Háromszék”; 

- Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe; 

- Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

- Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna; 

II. Societăţi comerciale: 

- S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. 

 

Art. 53 alin. (7) din Regulament 

 

Anexa nr. 5 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 
 

LISTA DE SUSȚINĂTORI 

 întocmit conform art. 110, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea proiectului 

de hotărâre privind___________________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele 

Domiciliul 

potrivit actului de identitate 

Seria și numărul 

actului de identitate 
Semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Întocmit de __________________________________________________(se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista) 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul, ________________________, domiciliat în ____________________________________, născut la data de _____________________, în 

comuna/orașul/municipiul_______________________, județul ____________________________, posesor al C.I. (B.I.) seria _______, nr. ________________, declar pe propria 

răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de _____ poziții, corespund realității. 

 

Data_________________     Localitatea ______________       Semnătura_____________ 

 

Art. 81 alin. (4) din Regulament 

Anexa nr. 6 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 
 

BULETIN DE VOT 

pentru alegerea/desemnarea ________ Consiliului Judeţean Covasna din data de __________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului propus şi partidul politic, 

formaţiunea politică din care face parte 

Grupul de consilieri, partidul politic, formaţiunea 

politică, consilierul care propune 
Exprimarea votului 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului propus şi partidul politic, 

formaţiunea politică din care face parte 

Grupul de consilieri, partidul politic, formaţiunea 

politică, consilierul care propune 
Exprimarea votului 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Notă: Consilierul votează "pentru" prin înscrierea semnului "x" în patrulaterul corespunzător." 

 

Art. 112 alin. (3) din Regulament 

 

Anexa nr. 7 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016 

 
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, ______________, în sediul Consiliului Judeţean Covasna cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea /desemnarea ____________ Consiliului judeţean Covasna. 

 

Comisia de numărare a voturilor formată din: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

Consilieri judeţeni, asistată de dl. ________________ secretarul judeţului, procedând la deschiderea urnei de vot, constată următoarele: 

Număr buletine de vot introduse în urnă _________________ 

Număr de vot valabil exprimate ______________ 

Număr buletine de vot anulate _______________. 

 

În urma numărării voturilor pentru fiecare candidat, au rezultat următoarele: 

1. ___________ voturi pentru ________ voturi contra _____ 

2. ___________ voturi pentru ________ voturi contra _____ 

3. ___________ voturi pentru ________ voturi contra _____ 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal în 2 (două) exemplare. 

 

Comisia de numărare a voturilor                                        Secretarul judeţului 

 

Art. 114 din Regulament 

 

HOTĂRÂREA Nr. 92/2016 

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice aflate în administrarea Consiliului Județean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2016-2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încadrarea pe 

niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2016-

2017, văzând Raportul de specialitate al Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene, precum și Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere: art. 22 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun al 

ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură şi investiţii şi 

al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, 

indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările 

ulterioare, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 

art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice aflate în  administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2016 – 2017, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 92/2016 

 

ÎNCADRAREA PE NIVELURI DE VIABILITATE A DRUMURILOR PUBLICE, 

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA, PENTRU PERIOADA DE IARNĂ 2016-2017 

 

Categoria 

funcţională a 

drumurilor 

Sectorul de drum 

de la km................ 

la km.................. 

Între localităţile 
Lungime 

(km) 

Nivelul de intervenţie 

şi formaţia de utilaje 
Motivarea încadrării 

Nivelul II de viabilitate 

DJ 103 17+987-19+213 Lim.jud.Braşov-Araci-DN 13 E 1,21 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 103B 27+750-33+150 Ozun-DN 12 (Chilieni) 5,40 N.I.2 
Asigură legătura comunei Ozun cu  reşedinţa 

de judeţ 

DJ 103E 0+000-16+210 Hăghig-Aita Mare 16,21 N.I.2 Leagă comune:Hăghig, Belin şi Aita Mare 

DJ 112 10+100-18+500 Lim.jud.Braşov-Sf.Gheorghe 8,40 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 114 0+000-19+200 Lemnia-Sânzieni 19,20 N.I.2 Leagă centre de comune între ele 

DJ 121 32+826-49+002 Covasna-Tg.Secuiesc 16,18 N.I.2 
Asigură legătura  între oraşul Covasna şi 

municipiul Tg.Secuiesc 

DJ 121B 0+580-2+900 Sf.Gheorghe-Arcuş 2,32 N.I.2 
Asigură legătura comunei Arcuş cu  reşedinţa 

de judeţ 

DJ 121F 0+000 - 6+700 Ghelinţa - inters. cu DJ 121 6,70 N.I.2 Ghelinţa - intersecţia cu DJ 121 
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Categoria 

funcţională a 

drumurilor 

Sectorul de drum 

de la km................ 

la km.................. 

Între localităţile 
Lungime 

(km) 

Nivelul de intervenţie 

şi formaţia de utilaje 
Motivarea încadrării 

DJ 122 0+000-22+650 Micfalău- intrare Baraolt 22,65 N.I.2 
Asigură legătura între municipiul Sf.Gheorghe şi  

oraşul Baraolt prin DN 12 

DJ 131 9+250-38+621 Aita Mare-Baraolt-Vârghiş 29,37 N.I.2 Leagă centre de comune cu oraşul Baraolt 

DC 14 5+100-20+000 Covasna-Comandău 14,90 N.I.2 Asigură legătura între Covasna şi Comandău 

TOTAL NIVEL II 142,54 
 

Nivelul III de viabilitate 

DJ 103B 17+750-27+750 Lim.Jud.Braşov-Ozun (DN 11) 10,00 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 113 35+182-37+397 Bicad-Bixad Gară 2,22 N.I.3 Asigură legătura Gara Bixad cu DN 12 

DJ 113A 0+000-1+500 DJ 113-Lacul Sf.Ana 1,50 N.I.3 DJ 113 - limită judeţ Harghita 

DJ 121A 

0+000-28+460 Înt.Buzăului-Moacşa (DN 11) 28,46 N.I.3 
Asigură legătura oraşului Întorsura Buzăului 

spre reşedinţa de judeţ, prin Valea Mare 

28+460-32+700 Moacşa (DN 11)-Inters. DC 36 4,24 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună şi 

localităţile aparţinătoare acestora 
35+100-48+375 Angheluş- ieşire Valea Crişului 13,28 N.I.3 

64+125-68+735 Aita Medie-Aita Mare 4,61 N.I.3 

DJ 121B 4+560-4+960 intrare V. Crişului - int. DJ 121A 0,40 N.I.3 Intrare Valea Crişului - intersecţia cu DJ 121A 

DJ 121D 0+000-9+600 Boroşneu Mare - Zagon 9,60 N.I.3 
Asigură legătura comunei Zagon cu  reşedinţa 

de judeţ, prin Boroşneu Mare 

DJ 121F 7+600 -22+968 Catalina-Cernat 15,37 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună şi 

localităţile aparţinătoare acestora 

DJ 122 22+650-26+544 intrare Baraolt-inters. cu DJ 131 3,89 N.I.3 Intrare Baraolt-intersecţia cu DJ 131 

DJ 122 B 0+000-3+830 DN 12-Malnaş Băi-DJ 122 3,83 N.I.3 Drum spre Malnaş Băi 

DJ 131 7+314-9+250 Lim. jud. BV-Aita Mare 1,94 N.I.3 
Asigură legătura între Apaţa (judeţul Braşov) 

şi Aita Mare (judeţul Covasna) 

DJ 131B 12+978-14+318 Lim. jud. Braşov-DJ 131 1,34 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

TOTAL NIVEL III 100,68 
 

Nivelul IV de viabilitate 

DJ 121A 48+375-64+125 Valea Crişului-Aita Medie 15,75 NI 4 MZA < 500 vehicule fizice 

TOTAL NIVEL IV 15,75 
 

 

* MZA = trafic mediu zilnic anual 

 

HOTĂRÂREA Nr. 93/2016 

privind aprobarea participării Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna la Programul Rómer Flóris 

privind salvarea monumentelor compromise cu proiectul 

„Conservarea picturilor vechi ale Castelului Mikó din 

Olteni” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2016; analizând Expunerea de motive a 

Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul 

Henning László-János, privind aprobarea participării Județului 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna la Programul Rómer 

Flóris privind salvarea monumentelor compromise cu proiectul 

„Conservarea picturilor vechi ale Castelului Mikó din Olteni”; 

având în vedere: Raportul de specialitate al Compartimentului 

Relații externe; Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 

35/2016; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna la Programul Rómer Flóris privind 

salvarea monumentelor compromise cu proiectul “Conservarea 

picturilor vechi ale Castelului Mikó din Olteni”. 

Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 71.305 lei, din 

care contribuția financiară a Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna este de 0 lei. 

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării.  

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează persoana desemnată la art. 3 din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2016. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 94/2016 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  

„Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura 

Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare–DN 

13E, judeţul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 privind 

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 

121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–

Boroşneu Mic–Boroşneu Mare–DN 13E, judeţul Covasna”, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului de administrare a 

drumurilor judeţene, precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 

„Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 

Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. 

„f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
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Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor 

tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 

0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu 

Mic–Boroşneu Mare–DN 13E, judeţul Covasna”, se modifică 

şi se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 94/2016 

(Hotărârea nr. 112/2014) 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 

 

pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare DJ 121A km 0+000-km 22+550, Întorsura Buzăului – Valea 

Mare – Boroșneu Mic – Boroșneu Mare – DN 13E, județul Covasna” 

 

1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 43.297,687 mii lei echivalent a 

9.616,366 mii euro, din care construcții-montaj C+M: 38.687,745 mii lei, echivalent 

a 8.592,503 mii euro. 
La cursul BNR 1 euro = 4,5025 lei 

 

2. Durata de realizare (estimată): 27 luni 
 

3. Capacități ( în unități fizice și valorice): 

 

Denumire U.M. Cantitate 

Viteza de bază (de proiectare) este de 40 km/h   

Modernizare drum județean Km 21,675 

Costul total (inclusive TVA) Euro 9.616.366 

Costul mediu/km de drum Euro/Km 443.661 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95/2016 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor 

pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Henning László János, pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea 

staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor 

de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna, văzând Raportul de specialitate al 

Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, transport public judeţean, precum şi 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: art. 4 lit. b), 

art. 15 şi art. 23 alin. (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 

Consiliului Local al orașului Baraolt nr. 24/2016 privind 

aprobarea înființării de către SC TRANSLOC SA a unei 

autogări în orașul Baraolt; adresa Primăriei orașului Baraolt nr. 

2524/18.04.2016, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 5132/09.05.2016, în baza 

art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru 

transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe 

baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după 

cum urmează: 

 

1. Traseul nr. 8 SF.GHEORGHE - ARACI - BARAOLT - 

BĂȚANII MARI va avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 SF. GHEORGHE - Autog. Interlogistics S.A. 

3,5 2 SF. GHEORGHE- str. Kós Károly nr.70 

9,2 3 VÂLCELE - La Lunca 

11 4 VÂLCELE – Grădinița 

13,1 5 VÂLCELE - Centru 

14 6 VÂLCELE – Intersecție Hetea 

16,7 7 ARACI - Pe Vale 

18,1 8 ARACI - Școala Generală 

23,6 9 HĂGHIG - imobilul nr.160 

24,2 10 HĂGHIG - Czintos 

26 11 HĂGHIG – intersecția La Casuta (IARAS) 

30,6 12 ARINI - Centru 

36,1 13 BELIN - Centru 

40 14 AITA MARE - Centru 

41 15 AITA MARE - imobilul nr. 35 

45 16 MICLOȘOARA - Biserica Romano-Catolică 

49,5 17 CĂPENI - Cămin Cultural 

51 18 CĂPENI -  Colonia veche 

56,7 19 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

59,7 20 BIBORȚENI - Bibco S.A. 

61,1 21 BIBORȚENI - Magazin mixt 

64 22 BAȚANII MARI – Centru - Parc 

” 

2. Traseul nr. 15 FILIA HAMOR - MALNAȘ - SF. 

GHEORGHE va avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 FILIA Hamor 

1,2 2 FILIA - Cămin Cultural 

2,3 3 BRĂDUȚ - La blocuri 

2,7 4 BRĂDUȚ - Centru 

6,4 5 TĂLIȘORA - Imobil nr.242 

6,9 6 TĂLIȘOARA - Cămin Cultural 

11 7 BARAOLT - Autog.Transloc SA 

14 8 BIBORȚENI - Bibco S.A. 

15,4 9 BIBORȚENI - Magazin Mixt 

18,3 10 BĂȚANII MARI – Centru -Parc 

19,3 11 BĂȚANII MARI - Imobil nr.24 

26,8 12 BĂȚANII MARI – Inters Ozunca Băi 

35,2 13 MICFALĂU- Intrare în localitate 

39,6 14 MALNAȘ - Centru 

43,6 15 OLTENI - Centru 

47 16 BODOC - Gara CFR 

58.5 17 SF.GHEORGHE - str. Lunca Oltului - rest. Castel 

61 18 SF.GHEORGHE - Autogara Interlogistics S.A. 

” 

3. Traseul nr. 17 FILIA - ARIUȘD - SF. GHEORGHE va 

avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 FILIA - Cămin Cultural 

1,1 2 BRĂDUȚ - La blocuri 

1,5 3 BRĂDUȚ - Centru 

5,2 4 TĂLIȘOARA - Imobil nr.242 

5,7 5 TĂLIȘOARA - Cămin Cultural 

9,8 6 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

15,5 7 CĂPENI - Colonie Veche 

17 8 CĂPENI - Cămin Cultural 

21,5 9 MICLOȘOARA - Biserica Romano-Catolică 

25,5 10 AITA MARE- imobilul nr.35 

26,5 11 AITA MARE - Centru 

30,4 12 BELIN - Centru 



 43 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

36,9 13 ARINI - Centru 

41,5 14 HĂGHG - intersectia La Casuta(IARAS) 

43,3 15 HĂGHIG - Czintos 

43,9 16 HĂGHIG - imobilul nr.160 

48,4 17 ARIUȘD - Centru 

56,4 18 ARACI - Școala generală 

57,8 19 ARACI - Pe vale 

60,5 20 VÂLCELE – intersecție Hetea 

61,4 21 VÂLCELE - Centru 

63,5 22 VÂLCELE – Grădinița 

65,3 23 VÂLCELE - La lunca 

69,7 24 SF. GHEORGHE - str. Kós Károly nr. 51 

73 25 SF. GHEORGHE - Autogara Interlogistics S.A. 

” 

4. Traseul nr. 18 DOBOȘENI - VÂLCELE - 

SF.GHEORGHE va avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 DOBOȘENI - Imobil nr. 243/B 

1 2 DOBOȘENI - Centru 

2,5 3 DOBOȘENI - Intersecția DC 41 cu DJ 131 

4 4 VÂRGHIȘ - Castel Daniel 

6,2 5 TĂLIȘOARA - Imobil nr. 242(fost ocol silvic) 

6,7 6 TĂLIȘOARA - Cămin Cultural 

10,8 7 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

16,5 8 CĂPENI - Colonie Veche 

18 9 CĂPENI - Cămin Cultural 

22,5 10 MICLOȘOARA - Biserica Romano-Catolică 

26,5 11 AITA MARE- imobilul nr.35 

27,5 12 AITA MARE - Centru 

31,4 13 BELIN - Centru 

36,9 14 ARINI - Centru 

41,5 15 HĂGHG - intersecția La Casuta (IARAS) 

43,3 16 HĂGHIG - Czintos 

43,9 17 HĂGHIG - imobilul nr. 160 

49,4 18 ARACI - Școala generală 

50,8 19 ARACI - Pe vale 

53,5 20 VÂLCELE - intersecție Hetea 

54,4 21 VÂLCELE - Parcare 

56 22 VÂLCELE – Grădinița 

58,4 23 VÂLCELE - La lunca 

62,7 24 SF. GHEORGHE - str. Kós Károly nr. 51 

66 26 SF. GHEORGHE - Autogara Interlogistics S.A. 

” 

5. Traseul nr. 25 BARAOLT - TĂLIȘOARA - VÂRGHIȘ 

va avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

4,1 2 TĂLIȘOARA - Cămin cultural 

4,6 3 TĂLIȘOARA - Imobil nr. 242 (fost ocol silvic) 

6,8 4 VÂRGHIȘ - Castel Daniel 

8 5 VâRGHIȘ - Centru comuna 

” 

6. Traseul nr. 26 BARAOLT - TĂLIȘOARA - FILIA 

HAMOR va avea următorul cuprins: 
„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

4,1 2 TĂLIȘOARA - Cămin cultural 

4,6 3 TĂLIȘOARA - Imobil nr. 242 (fost ocol silvic) 

8,3 4 BRĂDUȚ - Centru 

8,7 5 BRĂDUȚ- La blocuri 

9,8 6 FILIA - Cămin cultural 

11 7 FILIA HAMOR 

” 

7. Traseul nr. 27 HERCULIAN - BĂȚANII MICI - 

BARAOLT va avea următorul cuprins: 

„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 HERCULIAN - Cămin Cultural 

3,4 2 BĂȚANII MICI - Cămin Cultural 

7,6 3 BIBORȚENI - Magazin mixt 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

9 4 BIBORȚENI - Bibco S.A. 

12 5 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

” 

8. Traseul nr. 28 AITA SEACĂ - BĂȚANII MARI - 

BARAOLT va avea următorul cuprins: 

„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 AITA SEACĂ - Centru nr. 440 

7,7 2 BĂTANII MARI-Centru Parc 

10,6 3 BIBORȚENI - Magazin mixt 

12 4 BIBORȚENI - Bibco S.A. 

15 5 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

” 

9. Traseul nr. 29 BELIN - CĂPENI - BARAOLT va avea 

următorul cuprins: 

„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 BELIN - Centru 

4 2 AITA MARE - Centru 

7 3 MICLOȘOARA- Biserica Romano-Catolică 

13,4 4 CĂPENI - Cămin Cultural 

19,4 5 BARAOLT - Grup Școlar 

20 6 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

” 

10. Traseul nr. 53 AITA MEDIE - AITA MARE - 

BARAOLT va avea următorul cuprins: 

„ 

km 
Nr. 

stației 
Denumirea stației 

0 1 AITA MEDIE - Cămin Cultural 

1 2 AITA MEDIE - imobilul nr. 146 

4 3 AITA MARE - Centru 

5 4 AITA MARE - imobilul nr.35 

7 3 MICLOȘOARA - Biserica 

13,4 4 CĂPENI - Centru 

19,4 5 BARAOLT - Grup Școlar 

20 6 BARAOLT - Autog. Transloc S.A. 

” 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 96/2016 

privind actualizarea traseelor şi a Programului de 

transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Henning László-János, privind actualizarea traseelor şi 

Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019, văzând Raportul de specialitate al 

Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice, transport public județean, precum şi rapoartele 

de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere: art. 17 alin. (1) lit. „c” din 

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; Normele de aplicare ale 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 

nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 

art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se actualizează traseele principale şi secundare de 

transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, 

conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se actualizează Programul de transport public de 

persoane prin curse regulate în trafic judeţean valabil în 

perioda 01.01.2014-30.06.2019, conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 30/2016 

privind actualizarea traseelor şi a Programului de transport 

public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 

valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 96/2016 

 

Traseele privind transportul public de personae prin curse regulate în trafic  judeţean 

 
Nr. 

crt 

TRASEU 

Plecare Loc. intermed. Sosire 

1 2 3 4 

01 Sf. Gheorghe 
 

Arcuş 

02 Sf. Gheorghe Zoltan Angheluş 

03 Sf. Gheorghe Sâncraiu Dobolii de Jos 

04 Sf. Gheorghe Bodoc Zălan 

05 Sf. Gheorghe Dalnic Tg. Secuiesc 

06 Saciova Reci Sf Gheorghe 

07 Sf. Gheorghe Valea Crişului Calnic 

08 Sf. Gheorghe Araci Băţanii Mari 

09 Sf. Gheorghe Covasna-Zagon Sf. Gheorghe 

10 Sf. Gheorghe Tg. Secuiesc Breţcu 

11 Zagon Covasna-Leţ Sf. Gheorghe 

12 Iarăş Hăghig Sf. Gheorghe 

13 Valea Mare Boroşneu Mare Sf. Gheorghe 

14 Zagon Boroşneu Mare Sf. Gheorghe 

15 Filia Vashámor Malnaş Sf. Gheorghe 

16 Bixad Olteni Sf. Gheorghe 

17 Filia Ariuşd Sf. Gheorghe 

18 Doboşeni Vâlcele Sf. Gheorghe 

19 Înt. Buzaului Ozun Sf. Gheorghe 

20 Dobarlău centru Ozun Sf. Gheorghe 

21 Sântionlunca Ozun Sf. Gheorghe 

22 Covasna Brateş Sf. Gheorghe 

23 Băcel Chichiş Sf. Gheorghe 

24 Aita Medie Vâlcele Sf. Gheorghe 

25 Baraolt Talişoara Vârghiş 

26 Baraolt Talişoara Filia Vashámor 

27 Herculian Băţanii Mici Baraolt 

28 Aita Seacă Băţanii Mari Baraolt 

29 Belin Căpeni Baraolt 

30 Cernatul de Sus Cernat Tg. Secuiesc 

31 Hilib Tinoasa Tg. Secuiesc 

32 Tg. Secuiesc Tinoasa Ojdula 

33 Mereni Poian Tg. Secuiesc 

34 Tg. Secuiesc Sânzieni Petriceni 

35 Tg. Secuiesc Sânzieni Valea Seacă 

36 Tg. Secuiesc Catalina Mărcuşa 

37 Ghelinţa Catalina Tg. Secuiesc 

38 Harale Ghelinţa Tg. Secuiesc 

39 Mărtănuş Breţcu Tg. Secuiesc 

40 Tg. Secuiesc Lunga Lemnia de Sus 

41 Tg. Secuiesc Băile Bálványos Panorama Sf. Ana 

42 Tg. Secuiesc Turia Alungeni 

43 Turia 
 

Tg. Secuiesc 

44 Icafalău Cernat Tg. Secuiesc 

45 Pădureni Moacșa Sf. Gheorghe 

46 Covasna Zăbala Tg. Secuiesc 

47 Covasna Păpăuţi Zagon 

48 Surcea Zăbala Covasna 

49 Comandău 
 

Covasna 

50 Înt. Buzăului Sita Buzăului Crasna 

51 Înt. Buzăului 
 

Lădăuţi 

52 Barcani 
 

Înt. Buzăului 

53 Aita Medie Aita Mare Baraolt 

54 Albiş Cernat Tg. Secuiesc 

55 Bicfalău Lisnău Sf. Gheorghe 

56 Ozun 
 

Sf. Gheorghe 

57 Telechia Brateş Covasna 

58 Sf. Gheorghe Olteni Malnaş  Băi 

59 Sita Buzăului (Ciumernic) 
 

Înt. Buzăului 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 96/2016 

 

PROGRAMUL  DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN 

VALABIL ÎN PERIOADA 01.01.2014-30.06.2019 

 

Nr. 

rețea 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu  

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulatie 

Zilele de 

circulatie Localitatea/ 

autogara 
Loc. intermed. 

Localitatea/ 

autogara 
active rezerve 

Dus Intors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

01 00 001  Sf. Gheorghe   Arcuş 8 12 minim 23 locuri 1 1 4:40 5:00 5:10 5:30 1,2,3,4,5 

    
 

 Interlogistics SA      
 

    
 

  5:00 5:20 5:20 5:40 6 

    
 

      
 

    
 

  5:40 6:00 6:10 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 7:20 7:25 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:40 7:00 7:00 7:20 6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:20 10:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:20 13:30 13:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:10 15:30 15:40 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:20 16:30 16:50 6,7 

    
 

      
 

    
 

  20:50 21:10 21:30 21:50 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:20 23:40 0:00 1,2,3,4,5 

02 00 002 Sf. Gheorghe Zoltan Angheluş 20 6 minim 23 locuri 1 1 4:40 5:15 5:20 5:55 1,2,3,4,5 

    
 

Interlogistics SA     
 

    
 

  6:30 7:05 7:15 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:40 13:15 13:30 14:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:35 16:45 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  20:30 21:05 21:30 22:05 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:35 23:45 0:20 1,2,3,4,5 

03 00 003 Sf. Gheorghe Sâncraiu Dobolii de Jos 18 10 minim 23 locuri 1 1 4:40 5:08 5:10 5:38 1,2,3,4,5 

    
 

  Interlogistics SA     
 

    
 

  5:40 6:08 6:10 6:38 1,2,3,4,5,6 

    
 

      
 

    
 

  6:50 7:18 7:20 7:48 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 7:58 8:00 8:28 6,7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:28 13:30 13:58 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  15:00 15:28 15:40 16:08 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:58 17:00 17:28 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  18:00 18:28 18:30 18:58 6,7 

    
 

      
 

    
 

  20:45 21:13 21:20 21:48 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:28 23:40 0:08 1,2,3,4,5 

04 01 004 Sf. Gheorghe Bodoc Zălan 16 2 minim 23 locuri 1 0 6:00 6:35 6:35 7:10 1,2,3,4,5 

        Interlogistics SA               16:10 16:45 16:50 17:25 1,2,3,4,5 

05 02 005 Sf. Gheorghe Dalnic Tg. Secuiesc 39 3 minim 23 locuri 1 0 4:50 5:45 5:50 6:45 1,2,3,4,5 

    
 

Transbus SA   RO-D Transport SRL 
 

    
 

  14:00 14:55 15:20 16:15 1,2,3,4,5 

                      16:20 17:15 17:20 18:15 1,2,3,4.5 

06 03 006 Saciova Reci Sf. Gheorghe 24 1 minim 10 locuri 1 0 6:00 6:40 15:45 16:25 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA                     

07 00 007 Sf. Gheorghe Valea Crişului Calnic 17 12 minim 23 locuri 1 1 4:30 4:57 5:00 5:27 6 

    
 

  Interlogistics SA     
 

    
 

  4:40 5:07 5:10 5:37 1,2,3,4,5 

                      5:45 6:12 6:10 6:37 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:45 7:12 7:20 7:47 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:27 10:30 10:57 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  12:30 12:57 13:00 13:27 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:10 15:37 15:40 16:07 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:27 16:30 16:57 6,7 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:57 17:00 17:27 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  19:00 19:27 19:35 20:02 6,7 

    
 

      
 

    
 

  20:30 20:57 21:30 21:57 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:27 23:40 0:07 1,2,3,4,5 

08 00 008 Sf .Gheorghe Araci Băţanii Mari 64 2 minim 23 locuri 2 0 6:55 9:25 13:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

        Interlogistics SA               12:00 14:30 15:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

09 04 009 Sf. Gheorghe Covasna-Zagon Sf. Gheorghe 75 2 minim 23 locuri 1 1 11:00     13:36 1,2,3,4,5 

        Interlogistics SA               15:30     18:06 1,2,3,4,5,6,7 

10 00 010 Sf. Gheorghe Tg. Secuiesc Breţcu 49,28 7 minim 10 locuri 2 1 4:30 5:40 5:45 6:55 1,2,3,4,5 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu  

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulatie 

Zilele de 

circulatie Localitatea/ 

autogara 
Loc. intermed. 

Localitatea/ 

autogara 
active rezerve 

Dus Intors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

    
 

  Interlogistics SA     
 

    
 

  7:00 8:10 8:30 9:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:00 9:10 9:30 10:40 6,7 

            
 

    
 

  10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  12:00 13:10 15:00 16:10 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  15:00 16:10 16:15 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  16:30 17:40 17:45 18:55 1,2,3,4,5 

11 04 011 Zagon Covasna-Leţ Sf. Gheorghe 48 1 minim 23 locuri 1 0 5:15 6:45 19:00 20:30 1,2,3,4,5 

    
 

    Interlogistics SA 
 

    
 

            

12 05 012 Iarăş Hăghig Sf.Gheorghe 30 1 minim 10 locuri 1 0 6:00 6:45 15:30 16:15 1,2,3,4,5 

    
 

    Interlogistics SA                     

13 03 013 Valea Mare Boroşneu Mare Sf. Gheorghe 27 4 minim 23 locuri 2 1 5:00 5:42 6:45 7:27 1,2,3,4,5 

    
 

    Interlogistics SA 
 

    
 

  6:50 7:32 7:35 8:17 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  7:50 8:32 13:30 14:12 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  14:30 15:12 16:00 16:42 1,2,3,4,5 

14 03 014 Zagon Boroşneu Mare Sf. Gheorghe 30 8 minim 23 locuri 2 1 5:30 6:16 7:30 8:16 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA 
 

    
 

  6:00 6:46 7:20 8:06 6,7 

            
 

    
 

  6:30 7:16 12:25 13:11 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  8:30 9:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:16 14:02 17:30 18:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  16:20 17:06 19:00 19:46 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:00 13:46 15:30 16:16 6,7 

                      17:00 17:46 19:00 19:46 6,7 

15 00 015 Filia Hámor Malnaş Sf. Gheorghe 61 1 minim 23 locuri 1 0 6:20 8:15 16:00 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

          Interlogistics SA                     

16 01 016 Bixad Olteni Sf. Gheorghe 31 1 minim 23 locuri 1 1 5:30 6:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA                     

17 00 017 Filia  Ariuşd Sf. Gheorghe 73 3 minim 23 locuri 1 1 7:00 9:30 13:00 15:30 1,3,4 

    
 

    Interlogistics SA 
 

    
 

  7:00 9:45 13:00 15:45 2,5 

                      7:00 9:30 15:00 17:30 6 

18 00 018 Doboşeni Vâlcele Sf. Gheorghe 66 1 minim 23 locuri 1 1 5:30 7:30 16:00 18:00 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA                     

19 06 019 Înt. Buzăului Ozun Sf. Gheorghe 45 3 minim 10 locuri 1 1 6:30 7:55 8:00 9:25 1,2,3,4,5 

    
 

    Interlogistics SA 
 

    
 

  9:30 10:55 13:00 14:25 1,2.3,4,5 

                      14:30 15:55 16:00 17:25 1,2,3,4,5 

20 00 020 Dobârlău  Ozun Sf. Gheorghe 24 4 minim 10 locuri 1 0 5:50 6:20 7:25 7:55 1,2,3,4,5 

    
 

    Transbus SA 
 

    
 

  8:00 8:30 11:25 11:55 1,2,3,4,5 

                      12:00 12:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5 

                      14:35 15:05 16:15 16:45 1,2,3,4,5 

21 07 021 Sântionlunca Ozun Sf. Gheorghe 16 9 minim 10 locuri 1 0 6:10 6:35 6:35 7:00 1,2,3,4,5 

          Transbus SA           7:00 7:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:30 9:55 1,2,3,4,5 

                      9:55 10:20 10:30 10:55 1,2,3,4,5 

                      11:00 11:25 12:00 12:25 1,2,3,4,5 

                      13:30 13:55 14:15 14:40 1,2,3,4,5 

                      14:40 15:05 15:05 15:30 1,2,3,4,5 

                      16:00 16:25 16:25 16:50 1,2,3,4,5 

                      16:50 17:15 17:20 17:45 1,2,3,4,5 

22 00 022 Covasna Brateş Sf. Gheorghe 31 6 minim 23 locuri 1 0 6:00 6:50 6:55 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

    Transbus SA 
 

    
 

  7:50 8:40 8:45 9:35 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:45 10:35 10:45 11:35 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  12:00 12:50 13:15 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  14:30 15:20 15:45 16:35 1,2,3,4,5 

                      17:00 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

23 06 023 Băcel Chichiş Sf. Gheorghe 15 1 minim 10 locuri 1 0 7:00 7:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA                     

24 05 024 Aita Medie Vâlcele Sf. Gheorghe 45 1 minim 10 locuri 1 0 6:30 7:20 14:30 15:20 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA                     

25 00 025 Baraolt Tălişoara Vârghis 8 2 minim 23 locuri 1 1 6:30 7:00 7:10 7:40 1,2,3,4,5 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu  

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulatie 

Zilele de 

circulatie Localitatea/ 

autogara 
Loc. intermed. 

Localitatea/ 

autogara 
active rezerve 

Dus Intors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

      Transloc SA                15:00 15:30 15:40 16:10 1,2,3,4,5 

26 00 026 Baraolt Tălişoara Filia Vashámor 11 4 minim 23 locuri 1 1 6:20 7:00 7:10 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

      Transloc SA      
 

    
 

  9:20 10:00 10:10 10:50 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  12:00 12:40 12:50 13:30 1,2,3,4,5 

                      15:00 15:40 15:50 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

27 00 027 Herculian Băţanii Mici Baraolt 12 1 minim 23 locuri 1 1 6:50 7:35 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

          Transloc SA                      

28 00 028 Aita Seacă Băţanii Mari Baraolt 15 1 minim 23 locuri 1 0 7:00 7:35 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

    
 

    Transloc SA  
 

    
 

            

29 00 029 Belin Căpeni Baraolt 20 1 minim 23 locuri 1 0 7:00 7:50 15:00 15:50 1,2,3,4,5 

    

 

    Transloc SA  

 

    

 

            

30 02 030 Cernatul de Sus Cernat Tg. Secuiesc 15 5 minim 23 locuri 1 1 5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5 

    
 

    RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *6:55 7:25 7:30 8:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:05 8:35 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:55 16:25 16:30 17:00 1,2,3,4,5 

31 11 031 Hilib Tinoasa Tg. Secuiesc 13 1 minim 23 locuri 1 0 7:00 7:30 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

          RO-D Transport SRL                     

32 11 032 Tg. Secuiesc Tinoasa Ojdula 16 5 minim 23 locuri 1 0 5:15 5:35 5:45 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

RO-D Transport SRL     
 

    
 

  *6:35 6:55 7:00 7:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 7:50 8:00 8:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:30 14:35 14:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:40 15:45 16:05 1,2,3,4,5 

33 08 033 Mereni Poian Tg. Secuiesc 22 7 minim 23 locuri 2 1 5:25 6:20 7:10 8:05 1,2,3,4,5 

    
 

    RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *6:45 7:40 15:20 16:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:10 9:05 9:30 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:30 11:25 12:00 12:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:55 13:50 14:10 15:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:05 16:00 17:00 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

                      18:00 18:55 20:00 20:55 1,2,3,4,5 

34 08 034 Tg. Secuiesc Sânzieni Petriceni 12 5 minim 23 locuri 1 0 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

RO-D Transport SRL     
 

    
 

  *6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 8:00 8:00 8:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:40 14:45 15:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

35 08 035 Tg. Secuiesc Sânzieni Valea Seacă 12 4 minim 23 locuri 1 0 5:25 5:55 5:55 6:25 1,2,3,4,5 

    
 

RO-D Transport SRL     
 

    
 

  *6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:40 14:45 15:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

36 02 036 Tg. Secuiesc Catalina Mărcuşa 16 5 minim 23 locuri 1 1 5:05 5:30 5:40 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

RO-D Transport SRL     
 

    
 

  *6:25 6:50 6:50 7:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:20 7:45 8:00 8:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:35 14:35 15:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:45 15:45 16:10 1,2,3,4,5 

37 02 037 Ghelinţa Catalina Tg. Secuiesc 14 4 minim 23 locuri 1 1 5:45 6:15 6:15 6:45 1,2,3,4,5 

    
 

    RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *6:45 7:15 7:30 8:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:00 8:30 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:40 15:10 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

38 02 038 Harale Ghelinţa Tg. Secuiesc 14 1 minim 23 locuri 1 1 5:45 6:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

          RO-D Transport SRL                     

39 11 039 Mărtănuş Breţcu Tg. Secuiesc 22 3 minim 23 locuri 1 0 5:45 6:25 6:25 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

    RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *7:10 7:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:40 15:20 15:20 16:00 1,2,3,4,5 

40 11 040 Tg. Secuiesc Lunga  Lemnia de Sus 16 3 minim 23 locuri 1 1 5:20 5:50 5:55 6:25 1,2,3,4,5 

    
 

Autg.Trans-Intex SRL     
 

    
 

  *6:30 7:00 7:05 7:35 1,2,3,4,5 

                      15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

41 08 041 Tg. Secuiesc Baile Balvanyos Panorama Sf Ana 32 1 minim 10 locuri 1 0 9:00 10:30 18:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu  

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulatie 

Zilele de 

circulatie Localitatea/ 

autogara 
Loc. intermed. 

Localitatea/ 

autogara 
active rezerve 

Dus Intors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

      RO-D Transport SRL                         

42 08 042 Tg. Secuiesc Turia Alungeni 12 2 minim 23 locuri 1 0 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 

      RO-D Transport SRL               15:20 15:50 15:50 16:20 1,2,3,4,5 

43 08 043 Turia   Tg. Secuiesc 13 5 minim 23 locuri 1 1 5:45 6:15 6:35 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

    RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *7:05 7:35 8:15 8:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:00 9:30 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

                      15:50 16:20 17:00 17:30 1,2,3,4,5 

44 02 044 Icafalău Cernat Tg. Secuiesc 20 1 minim 10 locuri 1 0 5:45 6:20 15:20 15:55 1,2,3,4,5 

          RO-D Transport SRL                     

45 00 045 Pădureni Moacșa Sf. Gheorghe 23 1 minim 23 locuri 1 0 6:10 6:50 15:30 16:10 1,2,3,4,5 

  

 

  

 

  Interlogistics SA   

 

  

 

  

 

  

 

    

46 10 046 Covasna Zăbala Tg. Secuiesc 20 4 minim 23 locuri 1 0 5:40 6:15 6:20 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

Prest.Serv.Tr.Gerendi   RO-D Transport SRL 
 

    
 

  *6:55 7:30 7:30 8:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:20 9:55 14:10 14:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:20 15:20 15:55 1,2,3,4,5 

47 10 047 Covasna Păpăuţi Zagon 18 6 minim 10 locuri 1 0 6:45 7:10 7:15 7:40 1,2,3,4,5 

    
 

Prest.Serv.Tr.Gerendi     
 

    
 

  8:00 8:25 8:30 8:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  11:30 11:55 12:30 12:55 1,2,3,4,6 

    
 

      
 

    
 

  13:10 13:35 13:40 14:05 1,2,3,4,7 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:35 14:40 15:05 1,2,3,4,8 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:45 6:15 6:40 1,2,3,4,5 

48 00 048 Surcea Zăbala Covasna 14 1 minim 10 locuri 1 0 7:10 7:45 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

          Prest.Serv.Tr.Gerendi                     

49 00 049 Comandău   Covasna 20 1 minim 10 locuri 1 0 6:00 7:00 16:00 17:00 1,3,5,7 

          Prest.Serv.Tr.Gerendi                     

50 00 050 Înt. Buzăului Sita Buzăului Crasna 16 6 minim 10 locuri 1 1 6:00 6:30 6:35 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:10 7:40 7:50 8:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:40 10:10 10:15 10:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  11:45 12:15 12:20 12:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:15 14:45 16:15 16:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:15 17:45 18:30 19:00 1,2,3,4,5 

51 00 051 Înt. Buzăului   Lădăuţi 7 2 minim 10 locuri 1 0 6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5 

                      13:00 13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5 

52 00 052 Barcani   Înt. Buzăului 10 4 minim 10 locuri 1 0 6:00 6:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:00 9:25 1,2,3,4,5 

                      12:30 12:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

                      16:30 16:55 17:30 17:55 1,2,3,4,5 

53 09 053 Aita Medie Aita Mare Baraolt Transloc SA  20 1 minim 10 locuri 1 0 7:00 7:50 15:00 15:50 1,2,3,4,5 

54 00 054 Albiş Cernat Tg.Secuiesc 16 1 minim 10 locuri 1 0 5:45 6:15 15:30 16:00 1,2,3,4,6 

          RO-D Transport SRL                     

55 07 055 Bicfalău Lisnău Sf.Gheorghe 24 2 minim 10 locuri 1 0 6:15 6:50 14:30 15:05 1,2,3,4,5 

          Interlogistics SA           7:10 7:45 15:30 16:05 1,2,3,4,5 

56 07 056 Ozun   Sf.Gheorghe 12 2 minim 10 locuri 1 0 6:25 6:40 14:20 14:35 1,2,3,4,5 

          Transbus SA           7:25 7:40 15:20 15:35 1,2,3,4,5 

57 10 057 Telechia Brateş Covasna 12 1 minim 10 locuri 1 0 7:15 7:45 15:10 15:40 1,2,3,4,5 

          Prest.Serv.Tr.Gerendi                     

58 00 058 Sf.Gheorghe Olteni Malnaş Băi 23 3 minim 10 locuri 1 0 6:05 6:40 6:45 7:20 1,2 

      Interlogistics SA     
 

    
 

  16:25 17:00 20:00 20:35 3,4,5 

                      14:25 15:00 18:00 18:35 6,7 

59 00 059 Sita Buzăului   Înt. Buzăului 6 3 minim 10 locuri 1 0 6:40 7:02 7:04 7:26 1,2,3,4,5 

      Ciumernic     
 

    
 

  7:28 7:50 14:20 14:42   

                      14:44 15:06 15:08 15:30   
 

Pe traseul nr.41 Tg. Secuiesc  – Băile Bálványos – Panorama Sf. Ana autobuzul circulă numai în perioada sezonului 01 mai – 31 septembrie;  

Cursele marcate cu semnul (*) circulă numai în perioada anului şcolar; 
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HOTĂRÂREA Nr. 97/2016 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Henning László-János, privind aprobarea atribuirii unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale, văzând Raportul de specialitate al 

Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice, transport public județean, precum şi rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere:  art. 17 alin. (1) lit. „p” din 

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 4 lit. „h” și art. 35 

alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului 

internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de adresa 

S.C. TRANSLOC S.A. nr. 024/12.05.2016, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

5271/12.05.2016, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul 

art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, până la data de 07.03.2017, perioada valabilităţii 

contractului încheiat în acest sens, operatorului de transport rutier 

S.C. TRANSLOC S.A., pe traseul Baraolt – Sfântu Gheorghe, 

pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare CV-05-GPR. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 98/2016 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în 

domeniul protecției copilului pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv 

combaterea oricăror forme de violență asupra acestora 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 79/2013 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul protecției copilului 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 

muncă, respectiv combaterea oricăror forme de violență asupra 

acestora, având în vedere: Raportul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Covasna precum şi de 

rapoartele comisiilor de specialitate, H.G. nr. 1769/2004 

privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

eliminarea exploatării prin muncă a copiilor, H.G. nr. 49/2011 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și 

intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de 

violență asupra copilului și de violență în familie și a 

Metodologiei de intervenție multidisciplinară și 

interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de 

risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor 

forme de violenta pe teritoriul altor state; H.G. nr. 867/2009 

privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii; adresa 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna nr. 

444202/21.03.2016, 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, în baza art. 104 alin. (2) 

şi a art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în 

domeniul protecției copilului pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării copiilor prin muncă, respectiv combaterea oricăror 

forme de violență asupra acestora, cu modificările ulterioare, se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.1. Se înfiinţează Echipa Intersectorială Locală în 

următoarea componenţă nominală și pe funcții: 
 

Nr. 

ctr. 
Numele, prenumele Funcţia 

Instituţia 

reprezentată 

1. Oláh Erika Julianna psiholog D.G.A.S.P.C. 

2. Ciolan Ionel Teodor inspector I.T.M. Covasna 

3. Miloș Mircea comisar I.P.J. Covasna 

4. Bokor Attila inspector I.Ş.J Covasna 

5. Lazăr Klaudia 
asistent medical 

principal 
D.S.P. Covasna 

6. Kernászt Huba Attila director Asociaţia Pro Nobis 

7. Ciubuc Crina Oltița - 
Uniunea Judeţeană 
C.N.S.L.R. Frăţia - 

Filiala Covasna 

8. Bolocan Cristinel 
șef serviciu 

organizare și 

coordonare misiuni 

Inspectoratului de 
Jandarmi Județean 

Covasna 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 99/2016 

pentru aprobarea planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe 

anul 2016, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 

2016, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 

ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 
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1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru 

perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și 

combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 

2013-2017, H.G. nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei 

naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-

2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru 

implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2012-2016, H.G. nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 21/2014 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna 

pentru anii 2014-2020, Procesul-verbal nr. 1/18.05.2016 al 

Comisiei Județene de Incluziune Socială Covasna, 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă planul anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2016, în 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, care va asigura şi comunicarea prezentei 

către cei interesaţi. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 99/2016 
 

Plan de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2016, 

în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

 

I. Misiunea 

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna este instituţia publică cu personalitate juridică, 

înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, care are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Ea are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate. 

 

II. Categoriile de beneficiari ai serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna  

 

Principalele categorii de persoane identificate ca grupuri ţintă ale serviciilor sociale sunt copiii și familiile acestora, aflați în situație de risc, tinerii în dificultate şi delincvenţii 

juvenili, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, persoanele dependente de consum de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, victimele violenţei în familie, persoanele şi 

familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaţilor, imigranţilor, populaţia romă, deţinuţi pe perioade îndelungate, ş.a. 

 Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi - din această categorie fac parte şi copiii din familii aflate în situaţie de criză (de ex: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea 

veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi măsuri imediate care deocamdată, nu sunt expres 

prevăzute în lege, care să susţină familia până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza. 

 Copii separaţi de părinţi - sunt şi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pentru unii dintre aceştia situaţia separării de părinţ i este cu atât mai gravă cu cât 

sunt lăsaţi în grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, nenominalizate ca reprezentanţi legali ai copiilor, fapt care conduce la imposibilitatea, pentru aceşti 

copii, de a beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, sau la intrarea lor, ca unică alternativă, în sistemul de protecţie special.  

 Copiii părăsiţi în unităţi sanitare - pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite disabilităţi, dar şi copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să se 

dispună plasamentul în regim de urgenţă în termen de 6 zile de la constatarea părăsirii acestuia, dacă starea de sănătate o permite. 

 Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie - tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă 

studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul 

facilitării integrării sale sociale. 

 Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării - abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată în poziţie 

de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În 

această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor 

state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi. 

 Copiii delincvenţi - din această categorie fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund 

penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au 

vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani.  

 Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave -din această categorie fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi 

în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli cronice grave (de ex. cancer). Abordarea acestei categorii de copii se bazează pe Clasificaţia 

Internaţională a Funcţionării, Disabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.  

 Copiii cu tulburări de comportament – pot fi din din sistemul de protecție a copilului sau proveniți din familie. Considerăm că este foarte importantă recuperarea și 

reabilitarea acestor copii, în vederea integrării sociale a acestora. 

 Persoane vârstnice - persoanele vârstnice (persoane care au împlinit vârsta de pensionare) au dreptul să beneficieze de asistenţă şi protecţie socială, ajutor profesionist, în 

vederea satisfacerii trebuinţelor și cu scopul de a le crește calitatea vieții, de a preveni marginalizarea şi excluziunea socială şi a încuraja integrarea sau reintegrarea în societate. 

 Persoane cu handicap – această categorie include persoanele cu handicap de diferite tipuri (fizic, senzoriale, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare), familiile 

acestora sau reprezentanţii legali, precum şi comunitatea din care persoanele cu handicap fac parte, a căror drepturi le promovăm şi prin servicii oferite conform nevoilor. 

 Persoane adulte aflate în situație de risc – persoane adulte supuse exploatării, violenței domestice, traficului de persoane, etc. 

 

III. Servicii sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna  și numărul beneficiarilor aflați în evidență 

 

În calitate de furnizor de servicii sociale specializate, prin măsuri de protecţie şi asistenţă socială contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi la reducerea riscului de 

marginalizare şi excluziune socială din judeţ. 

Luând în considerare situația socio-economică a județului precum și nevoile sociale identificate în cadrul diferitelor categorii de persoane aflate în dificultate, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a dezvoltat și susține următoarele servicii sociale: 

1. În domeniul protecției drepturilor copilului: 

1.1. Compartimentul de evaluare inițială, internare în regim de urgență, repatriere, consiliere 

Serviciul are atribuții în următoarele domenii: 

a; Soluţionarea cazurilor copiilor părăsiţi în spitale: 

În anul 2015 au fost sesizate de către spitalele de pe teritoriul județului un număr de 45 de astfel de cazuri. După identificarea, evaluarea și consilierea familiei/părintelui copilului, s-

a reușit reintegrarea în familia biologică a 17 copii. 26 copii au fost instituționalizați  prin plasament la asistent maternal profesionist (22) și la centre rezidențiale (4). Soluționarea cazului 

a doi copii era în curs la sfârșitul anului. 

Dificultățile întâmpinate în soluționarea cazurilor derivă în primul rând din lipsa prevenției primare. Considerăm că, fără implicarea activă a autorităților locale, în special prin 

implementarea unor programe de prevenire a abandonului și a instituționalizării, nu se poate obține o reală scădere a numărului copiilor părăsiți în spitale. Pe de altă parte există o 

colaborarea deficitară cu unele SPAS-uri şi medici de familie. SPAS-urile se conformează cu dificultate în familiile lor naturale. Acest domeniu de activitate este foarte clar definită prin 

legislație, cea mai nouă reglementare fiind publicată în H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei obligaţiilor 

lor de a monitoriza situaţia copiilor reintegraţi publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire 

sau părăsiţi în unităţi sanitare. 
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b; Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare (ANE): 

Oricine are cunoștință despre un copil abuzat sau chiar și suspiciune în acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004, trebuie să anunțe Direcția. Persoanele responsabile de 

instrumentarea acestor sesizări din cadrul direcției verifică veridicitatea informațiilor și intervin în funcție de cele constatate. În această privință în anul 2015 au fost înregistrate aprox. 112 

de sesizări care privesc aproximativ 160 de minori (unele sesizări vizează mai mulți copii, iar în unele cazuri am primit în același timp mai multe sesizări privind același caz). 

c; Soluționarea cazurilor copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal: 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, parchetele de pe lângă instanțele de judecată au obligația de a transmite în atenția 

DGASPC cazurile copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal. În anul 2015 ne-au fost comunicate 51 de ordonanțe de clasare sau de neîncepere a urmăririi penale. Multe 

dintre aceste sesizări sunt cu autori multipli, astfel numărul minorilor făptuitori este de aproximativ 61.  Conform datelor centralizate 33 de minori aveau vârsta sub 14 ani la data 

săvârșirii infracțiunii. În 3 cazuri a fost necesară instituirea măsurii de protecție specială a supravegherii specializate în cadrul familiei minorului. 

d; Intervenția în cazul mamelor minore 

În anul 2015 ne-au fost sesizate 113 cazuri de către unitățile sanitare de pe raza județului (față de 105 în anul 2014), dintre care 105 mame minore și 8 gravide minore. În ceea ce 

privește mediul de proveniență, cele mai afectate localități sunt: com. Vâlcele 23, zona Sf. Gheorghe 12, mun. Sf. Gheorghe 16, zona Baraolt 15. Majoritatea tinerelor se încadrează în 

categoria de vârstă 16-17 ani (70), dar au existat și 3 cazuri în categoria de vârstă de 10-13 ani. 31 de minore provin din mediul urban, iar 82 din mediul rural. 

În colaborare cu autoritățile locale și cu organizațiile civile care activează în domeniu, încercăm să identificăm metode eficiente de intervenție. 

e; Acţiuni întreprinse pentru prevenirea abandonului prin planning familial 

DGASPC Covasna a continuat și în anul 2015 proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program susţinut de Fundaţia SERA România. Proiectul demarat în anul 2009 printr-o 

Convenţie de colaborare a fost finanțat până în martie 2012. Obiectivul proiectului implementat l-a reprezentat scăderea numărului de copii intraţi în atenţia DGASPC Covasna pentru 

instituirea unei măsuri de protecţie prin scăderea abandonului și prevenirea instituționalizării. DGASPC Covasna recunoaște importanța demersurilor efectuate în cadrul acestui proiect, 

precum și importanța impactului reușitei activităților planificate și desfășurate, ca urmare, din 1 aprilie 2012 s-a angajat în preluarea continuării proiectului din forțe proprii. 

În cursul anului 2015 echipa proiectului a consiliat un număr de 245 beneficiare şi a împărțit 155 de materiale folosite pentru prevenirea sarcinilor nedorite. 

1.2. Monitorizarea situației copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate, precum și Legea nr. 272/2004, republicată și modificată, prevăd obligativitatea monitorizării copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. În acest domeniu 

competenţa teritorială revine serviciilor publice de asistenţă la nivelul municipiilor/oraşelor/comunelor, de la domiciliul familiei copilului sau pe raza căruia se află copilulul. SPAS-urile 

transmit trimestrial către DGASPC situaţia centralizată pe plan local a cazurilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Aceste situaţii sunt centralizate la nivelul 

direcţiei şi trimise la Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție. 

La data de 01.09.2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. În acest domeniu, pe lângă atribuțiile serviciilor publice de 

asistență socială, un rol important îi revine școlilor. Metodologia de lucru aprobată prin această Hotărâre de Guvern oferă două instrumente valoroase în identificarea și evaluarea copiilor 

aflați în risc: Fișa de observație și Fișa de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii din România.  

Cele mai multe cazuri de copii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate ne-au fost raportate de cele 45 primării în trim. IV al anului 2015, și anume 905. 

1.3. Servicii rezidenţiale 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, s-a inițiat la nivel național un program de reforme care vizau închiderea marilor 

instituții rezidențiale de tip vechi și găsirea unor măsuri alternative de protecție în scopul oferirii copiilor instituționalizați un mediu de ocrotire cât mai apropiat de cel familial. În urma 

demersurilor realizate în atingerea acestor obiective, sistemul rezidențial de protecție a copiilor din județul Covasna, se compune în prezent din următoarele servicii: 

 un centru de plasament modulat: Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla”  Tg. Secuiesc; 

 două centre de plasament pentru copii cu dizabilități:  Centrul de plasament nr. 6 Olteni și Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități Baraolt; 

 un centru de primire în regim de urgență: Centrul de Primire în Regim de Urgență ”Prinț și Cerșetor”, din Sf. Gheorghe; 

 două  centre mixte copil-părinte:  Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru victime ale violenței în familie, din Tg. Secuiesc și Centrul maternal Sf. Gheorghe – cu 

activitate suspendată; 

 zece case de tip familial: 

1. Casa Familială nr. 1 Sf. Gheorghe; 

2. Casa Familială nr. 2 Sf. Gheorghe; 

3. Casa Familială nr. 3 Sf. Gheorghe; 

4. Casa Familială Ilieni; 

5. Casa Familială Cernat; 

6. Casa Familială Întorsura Buzăului; 

7. Casa Familială Baraolt; 

8. Casa Familială Tg. Secuiesc; 

9. Casa Familială”Szentkereszty Stephanie”; 

10. Casa Familială Mereni; 

 două case de tip familial pentru copii cu dizabilități: 

1. Casa Familială Lunga; 

2. Casa Familială Tinoasa; 

 un centru de sprijin: Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani, din Sf. Gheorghe 

În cazul instituirii măsurilor de protecţie specială se stabileşte ordinea în privinţa locurilor unde poate fi dispusă plasamentul copilului. Din această preocupare a legislatorului rezultă 

importanţa acordată creşterii copilului în familie. Se stabileşte în mod expres că la stabilirea măsurii de plasament se va urmări plasamentul copilului, „cu prioritate”, la familia extinsă sau 

la familia substitutivă. De asemenea, plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai la familia extinsă sau substitutivă, plasamentul acestuia într-un serviciu 

de tip rezidenţial fiind interzis. Această din urmă măsură este permisă doar în mod excepţional, în situaţia în care copilul prezintă handicapuri grave. 

În centrele de tip rezidențial au fost găzduiţi în anul 2015 în total 315 de beneficiari, reprezentând aprox. 30% din totalul beneficiarilor de sistemul de protecţie specială a copilului. 

Acestor copii/tineri li se asigură toate drepturile materiale prevăzute de lege: cazare, alimente (hrană de trei ori pe zi şi mici gustări între mese), îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, 

bani pentru nevoi personale etc. Asemănător situației din anii precedenți este caracteristică lipsa personalului, fiecare serviciu funcționând cu deficit de personal, ceea ce afectează 

calitatea serviciilor prestate către beneficiari. 

1.4. Alternative de tip familial 

Plasamentele familiale la rude, alte familii/persoane și în sistem de asistență maternală sunt cele mai eficiente măsuri de protecție specială din punctul de vedere al asigurării unui 

mediu famililal, copilului separat de părinți. Cca două treimi din numărul total al copiilor care beneficiază de măsura de protecție specială a plasamentului se află în astfel de tipuri de 

plasamente. Reevaluarea acestor cazuri este de competenţa şi obligaţia specialiştilor din cadrul Direcţiei. 

a; Serviciul management de caz 

Principalul obiectiv al serviciului este respectarea prevederilor Ordinului nr. 288/2006 care prevede obligativitate utilizării metodei de lucru a managementului de caz în 

instrumentarea tuturor cazurilor de protecția copilului. Însă, datorită lipsei personalului, în special la serviciile/subunitățile direcției, obiectivul este imposibil de îndeplinit în totalitate. 

De asemenea, cazurile de tutelă de pe teritoriul județului Covasna sunt pregătite de către angajații acestui serviciu. Activitatea desfășurată în soluționarea cazurilor de plasamente 

familiale este organizată conform principiului zonal. 

b; Serviciul de asistență maternală 

Asistenții maternali profesioniști sunt persoane fizice atestate, care prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul lor, asigură  creșterea, îngrijirea  și educarea copiilor primiți în 

plasament.Activitatea asistenților matrnali este supravegheată de personalul Serviciului de asistență maternală (asistenți sociali, psihologi). 

La sfârșitul anului 2014 au apărut unele noutăți legislative, și anume: 

- interdicția plasării copiilor sub vârsta de 3 ani în servicii de tip rezidențial, începând cu data de 01.01.2015.  Această prevedere a fost introdusă în textul Legii nr. 272/2004 cu 

privire la protecția și promovarea drepturilor copilului prin Legea nr. 131/2004 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. Acest lucru nu a condus la mărirea numărului copiilor plasați la asistenți maternali. 

- Modificarea alocației de plasament acordate copiilor aflați în asistență maternală de la suma de 97 de lei la valoarea de 600 de lei. Din această sumă asistenții maternali 

trebuie să asigure, fără decontare, toate drepturile copiilor: hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare etc. Rapotările de monitorizare trimestrială realizate de asistenții 

sociali, cu privire la utilizarea sumelor trebuie transmise Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Covasna. 

La fel ca și în anii anteriori, se menține tendința de scădere atât a numărului asistenților maternali profesioniști, cât și, implicit, a numărului copiilor plasați în asistență maternală. 

Dacă la începutul anului 2011 Direcția a avut un număr de 161 de angajați AMP, la sfârșitul anului 2015 acest număr este de 144. Implicit a scăzut și numărul copiilor plasați în asistență 

maternală. În anul 2011 au fost 314 de copii plasați la AMP, iar în anul 2015 la începutul anului au fost 296, dar numărul lor a scăzut până la sfârșitului anului la 274. 

1.5. Adopţii interne 

Procesul de adopție cuprinde mai multe faze, inițial făcându-se demersuri în paralel pentru copilul care urmează să fie adoptabil și pentru familia potențial adoptatoare. În privința 

copilului prima fază presupune deschiderea procedurii adopției interne. 

În privința familiilor adoptatoare, solicitanții sunt evaluați și în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, li se eliberează atestate de familie aptă pentru adopție. În urma acestor 

demersuri, se realizează încredințări pentru o perioadă de 90 de zile la familiile adoptatoare. Aceasta este o perioadă de adaptare care se finalizează prin încuviinţarea adopţiei, dată de la 

care adopţia îşi produce efectele: copilului i se întocmeşte un nou certificat de naştere în care sunt trecuţi părinţii lui şi copilul devine rudă cu familia/rudele părinţilor lui. Ultima etapă 

este reprezentată de post-monitorizare care durează doi ani şi are ca scop verificarea periodică a ataşamentelor formate, a modalităţii de creştere şi educare a copilului în familie.  

1.6. Centre de zi 
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Centrele de zi au ca scop prevenirea separării copilului de familie și a instituționalizării lor. Copii, dar și familiile lor sunt beneficiarii acestor servicii, unde li se oferă copiilor sprijin 

pentru lecțiile pentru acasă, îngrijire, educație non-formală și informală, alimentație, iar părinților lor educație parentală, consiliere pentru îmbunătățirea relațiilor și a comunicației 

intrafamiliale etc. 

În cadrul direcției funcționează trei centre de zi, acestea fiind arondate complexelor de servicii comunitare din cele două municipii și un oraș de pe teritoriul județului. 

 Centrul de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe; 

 Centrul de zi pentru copilul neglijat, abuzat Tg. Secuiesc; 

 Centrul de zi Baraolt. 

În cadrul DGASPC Covasna funcţionează și centre de zi/reabilitare pentru copii cu dizabilităţi.  Aceste centre oferă un program complex de reabilitare pe timpul zilei pentru copii cu 

nevoi speciale, prin asigurarea unui program zilnic de stimulare senzorială tactilă, vestibulară şi proprioceptivă, logopedie şi diferite terapii individuale şi de grup. Copiii care benefeciază 

de serviciile acestor centre provin atât din familiile lor biologice, cât şi din sistemul de protecţie specială. În cazul copiilor proveniţi din familie, prin aceste servicii se asigură menţinerea 

copiilor cu nevoi speciale în sânul familiei, părinţii nefiind nevoiţi să acceseze serviciile oferite de centrele rezidenţiale. 

Cele patru astfel de centre sunt următoarele: 

 Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” – Centru de reabilitare, din Chilieni; 

 Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficiențe senzoriale, din  Sf. Gheorghe; 

 Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc; 

 Centrul de reabilitare Baraolt. 

1.7. Compartimentul de evaluare complexă copii 

Efectuează evaluarea inițială și reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal.  În baza 

documentației întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare propune Comisiei pentru protecția copilului încadrarea copilului într-un grad de handicap. 

 

2. În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități 

2.1. Servicii rezidențiale 

La nivelul DGASPC Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. Secuiesc fucţionează două servicii rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc, 

 Centrul de integrare prin terapie ocupaţională. 

Ambele acordă servicii de îngrijire şi asistenţă (hrănire, igienă personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii, medicaţie); recuperare; (re)socializare şi reintegrare. În cazul celui 

de-al doilea serviciu se asigură și terapie ocupaţională în raport cu restantul funcţional al persoanei. Trebuie menţionat că, în cazul persoanelor asistate în centre, incluziunea socială nu 

însemnă şi reintegrarea în familie dat fiind faptul că beneficiarii centrului provin din sistemul de protecţie a copilului şi părinţii sau rudele, după caz, nu se interesează de aceşti 

adulţi/tineri. Incluziuniea în cazul lor înseamnă o viaţă demnă în centru şi acceptarea lor de către comunitate, precum şi participare la unele evenimente din comunitate. 

2.2. Servicii de tip ambulatoriu 

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc - fucţionează tot în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

Tg. Secuiesc. 

Este o instituţie de asistenţă socială care asigură programe de recuperare şi reabilitare neuro-motorie pentru persoane adulte cu handicap în regim ambulatoriu, având ca finalitate 

contribuirea la dezvoltarea autonomiei personale, la reinserţia socială şi profesională a beneficiarilor. Centrul oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie, prin magnetoterapie şi terapie 

combinată de electroterapie, ultrasunete şi laser; kinetoterapie. Prin îmbunătăţirea stării de sănătate serviciile oferite contribuie la integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap. 

2.3. Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

Efectuează evaluarea înițială și reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea persoanelor adulte într-un grad de handicap. În baza documentației întocmite în conformitate cu 

legislaţia în vigoare propune Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap încadrarea persoanei într-un grad de handicap. 

2.4. Serviciul pentru acordarea și evidența drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulți, relații cu publicul 

Serviciul urmăreşte respectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor şi facilităţilor, prevăzute de legile în vigoare, de către instituţiile publice, de către autorităţile 

administraţiei publice locale, de către societăţile comerciale, care prestează servicii cu caracter de facilităţi pentru persoanele cu handicap. 

Răspunde de derularea în bune condiţii a contractelor încheiate cu firmele care prestează servicii pentru persoanele cu handicap și realizează verificarea deconturilor depuse de 

prestatorii de facilităţi pentru persoanele cu handicap. 

Prestaţiile şi serviciile acordate  pentru persoane cu handicap neinstiuţionalizate  sunt următoarele: 

- indemnizaţie lunară, indiferent de venituri; 

- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; 

- gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun; 

- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, 

pentru 12/6 călătorii dus-întors pe an calendaristic (cu handicap grav/accentuat); 

- legitimaţii de parcare, rovinete; 

- persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele direcţiilor 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 

- marea majoritate a persoanelor cu handicap aflate la domiciliu nu au asigurate, în mod curent servicii sociale. Unicul serviciu oferit în mod regulat este asistentul personal – 

angajat al primăriilor locale –  sau indemnizaţia pentru plata asistentului personal sau însoţitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav,  

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi ce lelalte drepturi cuvenite 

asistentului personal, potrivit legii. 

Sumele acordate pentru indemnizaţie de însoţitor pentru nevăzători, se acordă din bugetul de stat, prin DGASPC. 

În afară de prestaţiile oferite de DGASPC, există patru ONG-uri (Diakonia, Caritas, Crucea Roşie, Izabella) care oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane în nevoie, bolnave sau 

vârstnice şi persoanelor cu handicap. Totodată Asociația Laura din orașul Baraolt a dezvoltat un centru de zi pentru persoane cu dizabilități iar Fundația Diakonia din municipiul Sfântu Gheorghe pe 

lângă centrul de zi pentru persoane cu dizabilități are și un atelier protejat unde persoanele cu dizabilități prestează diferite munci, în funcție de abilitățile pe care le au. 

 

3. În domeniul protecției persoanelor vârstnice 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig este o instituţie publică cu personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Căminul 

asigură în regim rezidenţial condiţii corespunzătoare de găzduire, asistenţă, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă 

socială. 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig asigură găzduirea persoanelor vârstnice pe o perioadă nedeterminată şi în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului. 

 

Numărul beneficiarilor serviciilor enumerate mai sus, la sfârşitul anului 2015 a fost următorul: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului / centrului 

Numărul copiilor/persoanelor 

aflate în evidență 

În domeniul protecției copiilor 

1. Centrul de Plasament nr. 6 Olteni 77 

2. 

Complex de servicii 

comunitare Sf. Gheorghe 

Casa de tip familial nr. 1 10 

3. Casa de tip familial nr. 2 10 

4. Casa de tip familial nr. 3 9 

5. Casa de tip familial Ilieni 11 

6. Casa de tip familial nr. 1 Întrosura Buzăului 13 

7. Casa de tip familial Cernat 24 

8. Centru maternal activitate suspendată 

9. Centru de zi 20 

10. 

Complex de servicii 

comunitare Tg. Secuiesc 

Casa de tip familial Tg. Secuiesc 13 

11. Casa de tip familial”Szentkereszty Stephanie” 7 

12. Casa de tip familial Mereni 13 

13. Casa de tip familial Lunga 11 

14. Casa de tip familial Tinoasa 12 

15. Centru de zi 13 

16. Centru de reabilitare 67 

17. Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie 6 adulți și 3 copii în anul 2015 

18 

Complex de servicii 

comunitare Baraolt 

Casa de tip familial Baraolt 10 

19. Centru rezidențial pentru copii cu dizabilități 14 

20. Centru de zi 14 

21. Centru de reabilitare 29 
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Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului / centrului 

Numărul copiilor/persoanelor 

aflate în evidență 

22. Centrul de coordonare 

”Szekely-Potsa” 

Centru de reabilitare  19 

24. Centru de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficiențe senzoriale 12 

25. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 11 

26. Centrul de Plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc 51 

27. Centru de Primire în Regim de Urgență ”Prinț și Cerșetor” 19 

28. Serviciul management de caz 311 (23) 

29. Serviciul de asistență maternală 274 

30. Compartiment de evaluare complexă copii 650 cazuri 

31. 
Compartimentul de evaluare inițială, internare în regim de urgență, repatriere, consiliere: 160 sesizări cazuri abuz, neglijare, exploatare, 45 cazuri de copii părăsiți în spitale, 

245 consilieri – planning familial, 113 cazuri mame minore, 33 copii care au săvârșit fapte penale dar nu răspund penal (în cursul anului 2015) 

32. 
Compartiment adopții, post-adopții (cazuri finalizate în cursul anului 2015) : 15 atestate de familie aptă pentru adopție + 31 deschideri de adopție finalizate + 16 încredințări 

în vederea adopției +  10 încuviinţări ale adopției finalizate 

În domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap 

33. Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 3.904 dosare/cereri în anul 2015 

34. Compartiment management de caz adulți, evaluare inițială și consiliere - 

35. Serviciul pentru acordarea și evidența drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulți, relații cu publicul 
5.057 (din care 562 copii) 

pers. cu handicap neinstituționalizate 

36. Compartiment de consiliere vocațională - 

37. 
Complex de servicii 

comunitare Tg. Secuiesc 

Centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap 26 

38. Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu handicap 206 beneficiari în total, în anul 2015 

39. Centru de integrare prin terapie ocupațională  15 

În domeniul protecției persoanelor vârstnice 

40. Cămin pentru Persoane Vârstnice Hăghig 105 

 

IV. Programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați 

 

Nu e cazul, pentru anul 2016 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu și-a propus contractarea unor astfel de servicii. 

 

V. Programe de subvenționare/finanțare nerambursabilă 

 

Printr-un program  anual de colaborare cu  organizaţii  neguvernamentale  care desfăşoară activităţi de asistenţă socială în judeţul  Covasna, Consiliul Județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna sprijină anual  funcționarea serviciilor sociale dezvoltate de ONG-uri pe teritoriul județului Covasna în domeniul protecției și 

promovării drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități precum și persoanelor vârstnice. 

În anul 2016 se vor acorda finanţări nerambursabile pe bază de selecţie de proiecte pentru ONG-uri care prestează servicii sociale în domeniile sus menționate în cadrul următoarelor 

tipuri de servicii: 

- Centre de zi pentru copii; 

- Servicii sociale complexe în comunitate pentru copii și familii cu risc social/ defavorizați 

- Centre de zi pentru copii/tineri cu dizabilități; 

- Îngrijire socio-medicală la domiciliu; 

Finanţarea proiectelor este asigurată din bugetul direcţiei, aprobat de Consiliului Judeţean Covasna, urmând ca solicitantul să participe cu un aport în bani și în natură, cel puţin 20% 

la nivelul finanţării nerambursabile primite. Pentru anul 2016, suma alocată acestui program este de 400.000 lei. Acordarea sumelor  se va realiza pe baza contractului de finanţare 

nerambursabilă încheiat între ONG şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

În anul 2015, suma alocată programului similar a fost de 400.000 lei, distribuită următoarelor ONG-uri: Fundaţia Creştină Diakónia, Asociaţia Caritas Alba Iulia, Societatea 

Națională de Cruce Roşie Filiala Județului Covasna, Asociaţia Háromszéki Mára Szociális és Közművelődési Egyesület, Fundaţia  Sfântul Francisc, Asociația Casa Laura – Laura Ház  

Baraolt, Fundaţia “Izabella”. De serviciile acestor asociații/fundații au beneficiat în anul 2015 cca. 2.270 persoane. 

În afara continuării acestui program, începând din acest an, DGASPC Covasna va participa, cu acordul Consiliului Județean Covasna, la proiectul ”Programul Centru Educațional 

pentru copii din familii în dificultate”, de sprijinire a Fundației Creștine Diakonia din Sf. Gheorghe în finanțarea unor centre de zi în 7 localități din județ.  

 

VI. ACŢIUNI PROPUSE DE DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI COVASNA PENTRU ATINGEREA 

OBIECTIVELOR STRATEGICE PROPUSE PE ANUL 2016 

 

Obiectiv operaţional Acțiunea 
Servicii sociale propuse pentru a fi 

înființate/Rezultate aşteptate 

Bugetul necesar 

(lei) 
Surse de finanțare 

Prevenirea instituţionalizării prin 

creşterea accesului beneficiarilor 

la servicii sociale primare 

Sprijinirea metodologică și îndrumarea 

autorităților locale în vederea realizării 

atribuțiilor în domeniul protecției 

sociale, prin informare/întâlniri etc. 

Capacitate sporită a autorităților locale 

de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de 

lege 

Nestabilit 

- nu necesită buget distinct 

Buget DGASPC 

Covasna 

 

Acordarea de sprijin financiar pentru 

ONG-uri care oferă servicii sociale 

complexe în comunitate pentru copii și 

familii cu risc social/defavorizați 

Accesul la servicii primare în 

comunitate, prevenirea separării 

copilului de familie 

25.000 
Buget DGASPC 

Covasna 

 

Acordarea de sprijin financiar pentru 

ONG-uri care oferă servicii în centrele 

de zi pentru copil neglijat 

Acordarea serviciilor corespunzătoare 

nevoilor beneficiarilor, din punct de 

vedere calitativ și cantitativ. 

275.450 lei lei (din care 

170.450 lei proiect HEKS, 

Diakonia, Consiliile 

locale,Consiliul județean prin 

DGASPC) 

Buget DGASPC 

Covasna 

 

Acordarea de sprijin  financiar pentru 

ONG-uri care oferă servicii în centre 

de zi pentru copiii cu dizabilități 

Acordarea serviciilor corespunzătoare 

nevoilor beneficiarilor, din punct de 

vedere calitativ și cantitati. 

60.000 lei 
Buget DGASPC 

Covasna 

Sprijinirea serviciilor de îngrijire 

la domiciliu 

Acordarea de sprijin  financiar pentru 

ONG-uri care oferă servicii de îngrijire 

la domiciliu 

Acordarea serviciilor corespunzătoare 

nevoilor beneficiarilor, din punct de 

vedere calitativ și cantitativ 

210.000 lei 
Buget DGASPC 

Covasna 

Gestionarea eficientă a situației 

copiilor părăsiți în spitale 

Întărirea colaborării cu autoritățile 

locale și cu medicii de familie pentru 

monitorizarea situației copiilor pentru 

care s-a reușit reintegrarea în familie 

Urmărirea cazurilor de reintegrare Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Identificarea, recrutarea, atestarea și 

angajarea unor noi AMP pe locurile 

vacante 

Existența unui sistem capabil să asigure 

necesitățile privind protecția 

specializată a copiilor cu vârsta sub 3 

ani 

Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Promovarea adopției naționale 

Organizarea unor campanii de 

informare în mas-media, simpozioane, 

editare și distribuire materiale 

informative 

Creșterea numărului familiilor 

adoptatoare 
500 lei 

Buget DGASPC 

Covasna -în cazul unei 

rectificări bugetare- 

Asigurarea accesului copiilor cu 

deficiențe de 

dezvoltare/dizabilități/cu 

orientare școlară la servicii 

specializat 

Implementarea proiectului privind 

înființarea unui Centru de recuperare 

în colaborare cu Fundația SERA 

România 

Un număr mai mare de copii din zona 

Sf. Gheorghe vor beneficia de servicii 

specializate 

420.000 Euro 
Fundația SERA 

Romania 

Îmbunătățirea activității de consiliere a 

părinților copiilor cu dizabilități 

Sprijinirea părinților în acceptarea situației 

legate de dizabilitatea copilului 
Nu necesită buget distinct 

Buget DGASPC 

Covasna 

Schimbarea locației CP 6 Olteni 
Implementarea Standardelor minime 

obligatorii aplicabile serviciilor 

Ridicare topografică, studiu 

fezabilitate  150.000 lei 

Buget DGASPC 

Covasna 
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Obiectiv operaţional Acțiunea 
Servicii sociale propuse pentru a fi 

înființate/Rezultate aşteptate 

Bugetul necesar 

(lei) 
Surse de finanțare 

Reabilitarea/extinderea 

capacității unor servicii, în 

funcție de necesități 

Efectuarea lucrărilor de extindere la 

Casele de tip familial Tinoasa, Tg. 

Secuiesc şi Sf. Gheorghe nr.2 

Implementarea Standardelor minime 

obligatorii aplicabile serviciilor 

Proiectare, modificare DALI, 

studiu  geotehnic 30.000 lei 

Buget DGASPC 

Covasna 

Amenajare curte la Complexul de 

Servicii Comunitare Tg. Secuiesc 
238.000 lei 

Buget DGASPC 

Covasna 

Reparaţii capitale şi extindere la 

clădirea Complexului de Servicii 

Comunitare Sf. Gheorghe 

463.000 lei 

Fonduri extrabugetare - 

MMFPSPV 

Cofinanțare Consiliul 

Județean 

Reabilitarea clădirii principale a 

Complexului de Servicii Comunitare 

Tg.Secuiesc 

Asigurarea accesului mai multor 

beneficiari la servicii de calitate 

Proiectare, DALI, expertize 

40.000 lei 

 

Buget DGASPC 

Covasna 

Creșterea capacității Centrului de 

Îngrijire și Asistență pentru persoane 

cu handicap. 

Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Extinderea serviciilor oferite de 

Centrul de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu pt. 

persoane cu handicap Tg. Sec. 

Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Extinderea, modernizare și dotarea 

Căminului pentru persoane vârstnice 

Hăghig 

15.000 lei 

audit și expertiză energetică 
Buget MMFPSPV 

Facilitarea integrării socio-

profesionale a tinerilor din 

sistemul de protecție a copilului 

Consilierea și îndrumarea în vederea 

integrării socio-profesionale a tinerilor 

care urmează să părăsească sistemul 

Tineri informați cu privire la 

posibilitățile pe care le au la dispoziție 

după ieșirea din sistem. 

Nu necesită buget distinct 
Nu necesită fonduri 

suplimentare 

Colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, cu 

autoritățile locale, ONG, alte instituții 

abilitate pentru sprijinirea tinerilor, în 

vederea inserţiei sociale și profesionale a 

acestora. 

Creșterea numărului de tineri care nu 

vor mai avea nevoie de servicii de 

sprijin după ieșirea din sistem 

Nu necesită buget distinct 
Nu necesită fonduri 

suplimentare 

Asigurarea protecției cu 

posibilitate de menținere a 

independenței personale pentru 

tinerii cu handicap 

Înființarea a trei locuințe protejate la 

Tg. Secuiesc 

Creșterea autonomiei tinerilor, oferirea 

alternativelor familiale 

Studiu de fezabilitate 

106.000 lei 
 

Combaterea fenomenului legat de 

mamele/gravidele minore 

Întărirea colaborării cu instituțiile, 

autoritățile, persoanele cu atribuții în 

acest domeniu 

Scăderea numărului cazurilor de 

mame/gravide minore 
Nu necesită buget distinct 

Buget DGASPC 

Covasna 

Prevenirea violenţei în familie în 

vederea diminuării fenomenului;  

protecţia victimelor violenţei în 

familie şi responsabilizarea 

agresorilor 

Organizarea unor activităţi 

extracuriculare în unităţile şcolare cu 

participarea specialiştilor în prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie  în 

vederea conştientizării consecinţelor şi 

efectelor actelor de violenţă în familie 

Dezvoltarea de atitudini şi 

comportamente nonviolente pentru 

atingerea obiectivului "toleranţă zero" 

faţă de violenţa în familie 

În limita bugetelor aprobate 

pentru instituţiile 

responsabile 

Bugetele instituţiilor 

responsabile 

Elaborarea de către echipele 

intersectoriale locale, cu consultarea şi 

aprobarea structurilor consultative 

comunitare, a planurilor de acţiune 

judeţene în domeniu 

Întărirea capacităţii instituţionale a 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale de gestionare a 

violenţei în familie corelată cu violenţa 

asupra copilului 

În limita bugetelor aprobate 

pentru instituţiile 

responsabile 

Bugetele instituţiilor 

responsabile 

Organizarea unei conferințe de 

informare și conștientizare asupra 

fenomenului 

 Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane 

Identificarea la nivelul fiecărei 

comunităţi locale a copiilor cu risc de 

traficare şi acordarea formelor de 

sprijin prevăzute de lege 

Reducerea numărului victimelor 

traficului de persoane 
Nu necesită buget distinct 

Bugetele autorităților 

locale 

Asigurarea protecţiei şi asistenţei 

victimelor adulte ale traficului de 

persoane şi ale copiilor victime ale 

traficului de minori, prin aplicarea 

etapelor managementului de caz 

Reintegrarea socială a victimelor 

traficului de persoane 
Nu necesită buget distinct 

Bugetele instituţiilor 

responsabile 

Organizarea de întâlniri ale echipei 

intersectoriale locale pentru prevenirea 

şi combaterea exploatării copiilor prin 

muncă (EIL) 

Consolidarea cooperării dintre 

instituţiile relevante cu responsabilităţi 

în domeniu 

Nu necesită buget distinct 
Bugetele instituţiilor 

responsabile 

Sensibilizarea societății cu privire 

la problematica persoanelor cu 

risc de excluziune socială 

Organizarea unor campanii de 

sensibilizare și informare 

Diminuarea fenomenului de excluziune 

socială 
Nestabilit 

Consiliul Județean și 

DGASPC CV,  fonduri 

ONG 

Încheierea unor parteneriate în vederea 

incluziunii pe piața muncii a 

persoanelor adulte din această 

categorie 

Creșterea șanselor de angajare a 

persoanelor cu risc de excluziune 

socială 

Nu necesită buget distinct 

Bugetul instituțiilor, 

autorităților 

responsabile 

Organizarea diferitelor programe cu 

ocazia unor evenimente: Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice, 

a Persoanelor cu Dizabilități, respectiv 

a Copilului, organizarea zilei 

asistenților maternali profesioniști, zile 

deschise, expoziția Aut-Expo, etc. 

Apropierea societății de problematica 

acestor persoane 
15.000 lei 

Bugetul DGASPC 

Covasna și sponsorizări 

Promovarea serviciilor furnizate prin 

pagina web, broșuri, pliante 

Informarea opiniei publice și a 

potențialilor benficiari 

5000 lei 

 

Bugetul DGASPC 

Covasna 

Implementare şi 

respectarea standardelor 

de calitate minime 

obligatorii pentru toate 

categoriile de beneficiari 

de servicii sociale 

 

Verificarea respectării 

standardelor de calitate a serviciilor 

sociale furnizate de DGASPC Covasna 

Asigurarea unor servicii de calitate Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Licențierea serviciilor din subordinea 

direcției 

 

Servicii 

sociale oferite de 

DGASPC acreditate. 

Nu necesită buget distinct 
Buget DGASPC 

Covasna 

Implementarea sistemului de 

control intern/managerial 

Elaborarea, revizuirea și aplicarea 

procedurilor operaționale 

Existenţa documentaţiilor adecvate 

derulării activităţilor 
Nu necesită buget distinct 

Buget DGASPC 

Covasna 

Gestionarea riscurilor legate de 

activitatea DGASPC Covasna 

Limitarea posibilelor consecințe ale 

riscurilor 
Nu necesită buget distinct 

Buget DGASPC 

Covasna 
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Obiectiv operaţional Acțiunea 
Servicii sociale propuse pentru a fi 

înființate/Rezultate aşteptate 

Bugetul necesar 

(lei) 
Surse de finanțare 

Valorificarea unor bune practici 

în activitatea proprie 

Organizarea unor schimburi de 

experiență pentru personalul din 

sistemul de asistență socială 

Predare/preluarea practicilor folosite 16.000 lei 

Bugetul fondurilor 

externe nerambursabile 

DGASPC și buget 

propriu 

Inițierea unor proiecte în parteneriat cu 

instituții/autorități din alte țări 

europene 

Predarea/preluarea practicilor folosite Nestabilit 

Fonduri europene atrase 

prin proiecte de 

finanțare 

Organizarea unor schimburi de 

tabere pentru beneficiarii din 

sistem 

Menținerea colaborării cu partenerii 

actuali și identificarea altora noi 

Diversificarea activităților de  recreere-

socializare pentru benficiari 
6.000  lei 

Buget DGASPC 

Covasna 

Asigurarea personalului în 

conformitate cu standardele 

privind raportul beneficiar/ 

angajat și număr cazuri/ manager 

(responsabil) de caz 

Ocuparea posturilor vacante prevăzute 

în statul de funcţii al DGASPC 

Covasna - în funcție de bugetul aprobat 

Personal de specialitate suficient 430.000 lei 

Buget DGASPC 

Covasna (Consiliul 

Județean Covasna) 

Asigurarea formării profesionale 

a personalului 

Participarea personalului la programe 

de formare continuă și  perfecționare 

Personal cu competențe certificate, 

conform cerințelor posturilor 
23.000 lei 

Buget DGASPC 

Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 100/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 mai 2016, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna; Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 

867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

175/2010 pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök 

Otthona, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. 

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi 

Idősök Otthona, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 11/2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig–Hídvégi Idősök 

Otthona. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna  precum şi Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona. 
 

Sfântu Gheorghe, 26 mai 2016. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 100/2016 a fost comunicată celor interesați 

și poate fi consultată la sediul Consilului Județean Covasna. 
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