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Nr. Hotărârea Pag. 
28 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 19/2007 pentru constituirea 
comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, 
în vederea acordării de subvenţii de la 
bugetul judeţean 
 

3 

29 cu privire la ratificarea Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 53/2007 cu privire la modificarea art. 1 
din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 34/2007 privind 
aprobarea continuării activităţii domnului 
Kiss Jenő Kálmán în funcţia de director al 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter 
Megyei Könyvtár, pe perioadă determinată 
de cel mult 18 luni 
 

3 

30 pentru completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Covasna 
 

4 

31 pentru modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
150/2006 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare, Organigramei 
şi a Statului de funcţii a Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig 
 

4 

 

Nr. Hotărârea Pag. 
32 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

4 

33 privind aprobarea Statului de funcţii al 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter 
Megyei Könyvtár 
 

5 

34 privind numirea domnului Vargha Mihály-
Béla în funcţia de director al Muzeului 
Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum 
 

6 

35 privind numirea domnului Imreh-Marton 
István-Attila în funcţia de director al 
Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-
Kovászna Megyei Művelődési Központ 
 

6 

36 privind numirea domnului Szilágyi Zsolt în 
funcţia de director al Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 
Sepsiszentgyörgy 
 

6 

37 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul 
Consultativ al Inspectoratului Şcolar al 
judeţului Covasna 
 

7 

38 privind finanţarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor în domeniul 
acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ- 
ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul 
financiar acordat unităţilor de cult, precum 
şi a celor de asistenţă socială pe anul 2007 

7 
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DISPOZIŢII 
 
 
Nr. Dispoziţia Pag. 
53 cu privire la modificarea art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 34/2007 privind 

aprobarea continuării activităţii domnului Kiss Jenő Kálmán în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene 
„Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă determinată de cel mult 18 luni 
 

38 

 
 
 
 

ALTE ACTE 
 

Alte acte Pag. 
RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei Juridice, pe anul 2006 38 
RAPORT DE ACTIVITATE 2006 Comisia de relaţii externe şi integrare europeană 38 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 Consilier judeţean Boldizsár Béla 39 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 Consilier judeţean Calinic Sabin 39 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 Consilier judeţean Demeter Miklós 39 
RAPORT ANUAL Consilier judeţean Fejér László Ödön 40 
RAPORT asupra activităţii desfăşurate în anul 2005 Consilier judeţean Kopacz László 40 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 Consilier judeţean Şerban Valeriu 41 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 Consilier judeţean Tatár Márta Éva 42 
ANALIZA ANUALĂ a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, pentru anul 2006 

42 

 
 

Nr. Hotărârea Pag. 
39 privind aprobarea înfiinţării Unităţii judeţene 

pentru monitorizarea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice 
 

10 

40 privind aprobarea Organigramei şi Statului 
de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna 
 

11 

41 privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a 
unei suprafeţe de teren, pe durata executării 
obiectivului de investiţii „Parc Memorial al 
Covăsnenilor de Pretutindeni”, din domeniul 
privat al Comunei Moacşa şi din administrarea 
Consiliului Local al Comunei Moacşa, în 
domeniul public al Judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

15 

42 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unor spaţii din imobilul situat în Sfântu 
Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul 
Covasna 
 

16 

43 privind aprobarea unor măsuri în vederea 
valorificării prin vânzare a imobilului-
Depozit de pesticide şi teren aferent-situat 
în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Recoltei nr. 1, judeţul Covasna, aflat în 
proprietatea publică a judeţului Covasna şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

16 

   

 

Nr. Hotărârea Pag. 
44 privind asocierea judeţului Covasna cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale, în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică 
a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) 
 

18 

45 privind aprobarea propunerilor de modificare 
a încadrării în categorii funcţionale a unor 
sectoare de drumuri din judeţul Covasna 
 

30 

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

31 

47 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 
privind aprobarea reorganizării Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 18/2006 
 

36 

48 privind aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna la Proiectul „Însuşirea 
metodologiei de îngrijire a persoanelor 
vârstnice în funcţie de nevoile individuale, 
cunoscând tehnicile practicate în ţările 
dezvoltate ale Uniunii Europene” 

37 
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HOTĂRÂREA Nr. 28/2007 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 19/2007 pentru constituirea comisiei de 

evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în 
vederea acordării de subvenţii de la bugetul judeţean 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 19/2007 pentru constituirea comisiei de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în 
vederea acordării de subvenţii de la bugetul judeţean, văzând 
Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi al Direcţiei 
Economice precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate, având în vedere dispoziţiile: Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legii nr. 
47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, Hotărârii Guvernului 
nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, cu modificările şi completările ulterioare, având în 
vedere Sesizarea Prefectului judeţului Covasna nr. 4212/14.03.2007, 
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean 
Covasna sub nr. 2629/15.03.2007 în baza art. 91, alin. (1) lit. 
„f” coroborat cu alin. (5) lit. „a” pct. 2 al aceluiaşi articol şi în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
19/2007 pentru constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare 
a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în vederea acordării de subvenţii de 
la bugetul judeţean, se modifică după cum urmează: 
 
1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: 

 

„HOTĂRÂREA 
pentru constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte în domeniul 

asistenţei sociale şi pot primi subvenţii de la bugetul 
judeţean”. 

 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 

„Art.1. Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte în domeniul 
asistenţei sociale şi pot primi subvenţii de la bugetul judeţean, 
denumită în continuare „Comisie”, în următoarea componenţă 
nominală: 

 

-Ágoston Ştefan -consilier judeţean; 
-Tóth Zoltán -consilier judeţean; 
-Băncilă Leca -consilier judeţean; 
-Ördög Gyárfás Lajos -consilier în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna; 

-Vass Mária -Director general al DGASPC 
Covasna; 

-Fehér Gabriella -referent în cadrul DGASPC 
Covasna. 

3. Articolul 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 1 Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în 
continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea, selecţionarea şi 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice pentru solicitanţii care au depus proiecte în temeiul 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de 
asistenţă socială şi a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţeaza şi administreaza unităţi de asistenţă 
socială, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.153/2001, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 942/2005, denumite norme metodologice.” 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 29/2007 
 

cu privire la ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 53/2007 cu privire la modificarea art. 
1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 34/2007 privind aprobarea continuării activităţii 
domnului Kiss Jenő Kálmán în funcţia de director al 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár, pe perioadă determinată de cel mult 18 luni 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind ratificarea 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 
53/2007; având în vedere: Raportul Direcţiei Economice; 
Rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, 
art. 2 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 53/2007 cu privire la modificarea art. 1 din Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 34/2007 privind 
aprobarea continuării activităţii domnului Kiss Jenő Kálmán în 
funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod 
Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă determinată de cel mult 18 
luni; în baza art. 91 alin. (2) lit. „e” şi în temeiul art. 97 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se ratifică Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 53/2007 cu privire la modificarea art. 1 
din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 
34/2007 privind aprobarea continuării activităţii domnului Kiss 
Jenő Kálmán în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Bod 
Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă determinată de 
cel mult 18 luni. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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HOTĂRÂREA Nr. 30/2007 
 

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Covasna, ţinând cont de Raportul de 
specialitate comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică şi Direcţiei Economice precum şi de rapoartele de 
avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Covasna, în conformitate cu prevederile: Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
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, în baza art. 91, alin. (2) lit. ,,c” şi în temeiul art. 97 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna se completează 
după cum urmează: 
 

La articolul 68 alin. (4) se introduce litera q) care va avea 
următorul cuprins: 

„q) stabileşte drepturile salariale, în condiţiile legii, 
conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna.” 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 31/2007 
 

pentru modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 150/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
Organigramei şi a Statului de funcţii a Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Hăghig 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la data 
de 03 aprilie 2007, analizând Raportul Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 150/2006 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare, Organigramei şi a Statului de 
funcţii a Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig, având în 
vedere: Raportul Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de 
avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială, Legea-Cadru a descentralizării, nr. 195/2006, Decretul 
nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, 
H.G. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în 
perioada 2005-2008, H.G. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, 
Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime 
specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru 
persoanele vârstnice, Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea 
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a 
modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, art. 
3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 136/2006 privind 
aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig în 
responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean 
Covasna şi a măsurilor ce decurg din aceasta, în baza art. 91 alin. 
(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Articolul 2 din anexa nr. 1-Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice 
Hăghig-la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 150/2006 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
Organigramei şi a Statului de funcţii a Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig, se modifică după cum urmează: 

„Art. 2. Denumirea oficială a instituţiei este Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona, cu sediul 
în comuna Hăghig, str. Andrei Şaguna, nr. 420, Jud. Covasna, 
denumit în continuare în prezentul Regulament, Cămin.” 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 32/2007 
 

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean 
Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 
unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, având în 
vedere: Raportul Direcţiei Economice, Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 83/2006 privind 
aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2006/2007, a organigramei, numărului de 
personal şi a statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii Sfântu Gheorghe, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
149/2006 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti 
Múzeum, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 4/2007 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea 
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură al judeţului 
Covasna, art. 1, alin. (3) şi art. 10, alin. (2) din O.G. nr. 
26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, 
în baza art. 91 alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.I. Numărul curent 1 din anexa nr. 4-Stat de funcţii al 
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Şcolii populare de arte şi meserii Sf. Gheorghe pe anul şcolar 
2006-2007-la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
83/2006 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor 
de şcolarizare pentru anul şcolar 2006/2007, a organigramei, 
numărului de personal şi a statului de funcţii al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ 
Nr. 
crt. 

Funcţia de 
execuţie 

Vechime în 
învăţământ 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

1.  35-40 ani Director S 1 

” 
Art.II. Numărul curent 1 din anexa nr. 2-Statul de funcţii al 

Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum-la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 149/2006 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului 
Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„ 

Nr. 
crt. 

Funcţia de execuţie 
gradul/treapta 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

1.  Director S 1 

” 
Art.III. Numărul curent 1 din anexa nr. 2*-Stat de funcţii al 

Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2007 pentru modificarea şi 
completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Centrului de Cultură al judeţului Covasna se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ 

Nr. 
crt. 

Funcţia de execuţie 
gradul/treapta 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Număr de 
posturi 

1.  Director S 1 
” 

 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 33/2007 
 

privind aprobarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 
„Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de aprobare a statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene Bod 
Péter-Bod Péter Megyei Könyvtár; văzând: Raportul Direcţiei 
Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens; ţinând cont de adresa nr. 40A din 
20.03.2007 a Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter 
Megyei Könyvtár; având în vedere prevederile art. 44 alin. (4) 
din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; în baza prevederilor art. 91 alin. (2) 
lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 1 mai 2007, Statul de 
funcţii al Bibliotecii Judeţene “Bod Péter”-Bod Péter Megyei 
Könyvtár, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 84/2006 
privind aprobarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 
Covasna. 

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

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

Anexă la Hotărârea nr. 33/2007 
STATUL DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene Bod Péter-Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

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

TOTAL 36 
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HOTĂRÂREA Nr. 34/2007 
 

privind numirea domnului Vargha Mihály-Béla în funcţia 
de director al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti 

Múzeum 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de numire a domnului Vargha Mihály-Béla în funcţia de 
director al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti 
Múzeum; văzând: Raportul Direcţiei Economice; rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 
luând în considerare anunţul afişat la data de 07.03.2007 la 
sediul Consiliului Judeţean Covasna referitor la câştigătorului 
concursului organizat la data de 6 martie 2007 pentru ocuparea 
postului vacant de director al Muzeului Naţional Secuiesc-
Székely Nemzeti Múzeum, având în vedere prevederile: 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 
114/2006; Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2007 pentru 
modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna; în 
temeiul art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se numeşte, începând cu data de 3 aprilie 2007, 
domnul Vargha Mihály-Béla în funcţia de director al Muzeului 
Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum. 

Art.2. Domnului Vargha Mihály-Béla i se acordă un salariu de 
bază corespunzător nivelului limitei maxime prevăzut de 
reglementările legale în vigoare pentru funcţia de muzeograf 
gradul IA, cu studii superioare de lungă durată, majorată cu 55 %, 
celelalte drepturi şi obligaţii urmând să fie stabilite prin contractul 
de management încheiat, conform legii, între Preşedintele 
Consiliului Judeţean Covasna şi domnul Vargha Mihály-Béla. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 90/2006 
privind numirea temporară a domnului Vargha Mihály, şef secţie 
în cadrul Galeriei de artă Gyárfás Jenő a Muzeului Naţional 
Secuiesc, în funcţia de director al Muzeului Naţional Secuiesc. 

Art.4. 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 Muzeul Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti 
Múzeum. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 35/2007 
 

privind numirea domnului Imreh-Marton István-Attila în 
funcţia de director al Centrului de Cultură al Judeţului 

Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de numire a domnului Imreh-Marton István-Attila în funcţia de 
director al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-Kovászna 
Megyei Művelődési Központ; văzând: Raportul Direcţiei 
Economice; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
întocmite în acest sens; luând în considerare procesul-verbal 
încheiat la data de 6 martie 2007 cu ocazia evaluării de comisia 
de examinare, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 29/2007, a activităţii şi a proiectelor de 
management prezentate de domnul Imreh-Marton István-Attila; 
având în vedere prevederile: art. 10 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 114/2006; Ordonanţei 
Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică; Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 32/2007 pentru modificarea unor hotărâri 
ale Consiliului Judeţean Covasna; în temeiul art. 91 alin. (2) lit. 
„e” şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se numeşte, începând cu data de 3 aprilie 2007, 
domnul Imreh-Marton István-Attila în funcţia de director al 
Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-Kovászna Megyei 
Művelődési Központ. 

Art.2. Domnului Imreh-Marton István-Attila i se acordă un 
salariu de bază corespunzător nivelului limitei maxime 
prevăzut de reglementările legale în vigoare pentru funcţia de 
specialitate de referent gradul I la case de cultură, cămine 
culturale şi alte instituţii de cultură, cu studii superioare de 
lungă durată, majorată cu 55 %, celelalte drepturi şi obligaţii 
urmând să fie stabilite prin contractul de management încheiat, 
conform legii, între Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
şi domnul Imreh-Marton István-Attila. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 1/2004 
privind numirea domnului Imreh István-Attila în funcţia de 
director al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna. 

Art.4. 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 Centrul de Cultură al Judeţului Covasna-
Kovászna Megyei Művelődési Központ. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 36/2007 
 

privind numirea domnului Szilágyi Zsolt în funcţia de 
director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de numire a domnului Szilágyi Zsolt în funcţia de director al 
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Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfîntu Gheorghe-Művészeti 
Népiskola Sepsiszentgyörgy; văzând: Raportul Direcţiei Economice; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în 
acest sens; luând în considerare procesul-verbal încheiat la data 
de 6 martie 2007 cu ocazia evaluării de comisia de examinare, 
numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 29/2007, a activităţii şi a proiectelor de management 
prezentate de domnul Szilágyi Zsolt; având în vedere 
prevederile: art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 
prin Legea nr. 114/2006; Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 32/2007 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Covasna; în temeiul art. 91 alin. (2) lit. „e” şi art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se numeşte, începând cu data de 3 aprilie 2007, 
domnul Szilágyi Zsolt în funcţia de director al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 
Sepsiszentgyörgy. 

Art.2. Domnului Szilágyi Zsolt i se acordă un salariu de 
bază corespunzător nivelului limitei maxime prevăzut de 
reglementările legale în vigoare pentru funcţia de profesor cu 
grad didactic I, cu studii superioare de lungă durată, peste 40 
de ani de vechime în învăţământ, majorată cu 55 %, celelalte 
drepturi şi obligaţii urmând să fie stabilite prin contractul de 
management încheiat, conform legii, între Preşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna şi domnul Szilágyi Zsolt. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 82/2001 
privind numirea domnului Szilágyi Zsolt în funcţia de director 
la Şcoala de Arte Sfântu Gheorghe. 

Art.4. aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 37/2007 
 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar 

al judeţului Covasna 
 

Consiliul judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 
de desemnare a reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna 
în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al judeţului 
Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei Economice, 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Covasna, adresa Inspectoratului Şcolar al judeţului 

Covasna nr. 1181/08.03.2007, înregistrată la Registratura generală 
a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 2483/12.03.2007, art. 
143, alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 91 alin. 
(1), lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează domnul Sztakics István Attila, director 
executiv al Direcţiei juridice şi administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul 
Consultativ al Inspectoratului Şcolar al judeţului Covasna. 

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

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 38/2007 
 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor în domeniul acţiunilor culturale, pentru 
activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, 

sprijinul financiar acordat unităţilor de cult, precum şi a 
celor de asistenţă socială pe anul 2007 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul 
acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive 
şi de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult, 
precum şi a celor de asistenţă socială, având în vedere: 
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, Anexele nr. 1/26, 1/16, 1/17 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 5/2007 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de 
interes judeţean, pe anul 2007, procesul verbal de selecţie al 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice în domeniul acţiunilor culturale, pentru activităţi 
educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin 
financiar acordat unităţilor de cult, procesul verbal de selecţie 
al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, în vederea acordării de subvenţii de la bugetul judeţean, în 
conformitate cu prevederile: art. 3 alin.(2) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr. 
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 245/2001, Normelor metodologice 
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop 
lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte 
culturale, aprobate prin H. G. nr. 49/2003, O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
125/2002, Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
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O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, 
cu modificările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului 
nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului 
Bucuresti, cu modificările ulterioare, Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, H. G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 91, alin. (5), lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza 
art. 91 alin.(1) lit. ,,f" şi în temeiul art. 97 din Legea 
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 60.000 lei (RON), 
din fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 
anul 2007 la cap. 67.02.-subcap. 05.01, pentru finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul 
activităţilor sportive, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 65.000 lei (RON), 
din fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2007 la cap. 67.02. subcap. 06, pentru finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul 
cultelor, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 180.000 lei (RON), 
din fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 
anul 2007 la cap. 67.02. subcap. 50, pentru finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul 
activităţilor educativ-ştiinţifice şi de recreere, conform anexei 
nr. 3. 

Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 110.000 lei (RON), 
din fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 
anul 2007 la cap. 68.02. subcap. 50, pentru finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor pentru 
activităţi de asistenţă socială, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. 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. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 38/2007 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul activităţilor sportive 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 
financiar 
acordat 
(RON) 

1 Asociaţia Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna Turneu judeţean de şah 1.000 
2 Asociaţia Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna Maratonul H2O 1.000 
3 Asociaţia Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna Turneu judeţean de fotbal 1.000 

4 Asociaţia Fotbal Club Cernat 
Campionatul internaţional de fotbal pentru tineret „Eurocamp 
2007” 

3.000 

5 Asociaţia Gabriel Zilele sportive ale tineretului, ed. a V-a 2.000 
6 Asociaţia Judeţeană de Handbal Participarea echipei de handbal feminin în campionatul naţional 18.000 
7 Cercul de alergare Gáll Lajos Supermaratonul Viena - Budapesta 3.000 
8 Cercul de alergare Gáll Lajos Supermaratonul internaţional Békéscsaba - Arad - Békéscsaba 1.000 
9 Cercul de alergare Gáll Lajos Semimaratonul Sfîntu Gheorghe, ed. V 1.000 

10 Club Auto Crono CV 
Concurs de acceleraţie ediţia X-a Întâlnirea trabantiştilor ed III 
Festival Off Road ed. III 

3.000 

11 Clubul Copiilor Baraolt Festivalul internaţional de dans şi gimnastică "Cupa Baraolt", ed. XII 5.000 
12 Clubul Copiilor Întorsura Buzăului Concurs internaţional de educaţie rutieră şi Karting 1.000 
13 Liceul Teoretic Mikes Kelemen Întâlnirea bilaterală cu şcoala sportivă infrăţită din Pécs (Ungaria) 1.000 
14 Liceul Teoretic Mikes Kelemen Turneu pe biciclete "Să ne cunoaştem meleagurile natale" 1.000 
15 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv Participare la campionatul naţional juniori - tenis de masă 8.000 
16 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv Participare la campionat şcolar interjudeţean la fotbal 1.000 
17 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv Participare la campionatul naţional de baschet juniori 1.000 
18 Liceul Teoretic Nagy Mózes din Tîrgu Secuiesc, Clubul sportiv Participare la campionatul naţional de judo 3.000 

19 St. George Dragons Sport Klub 
Participare la competiţiile naţionale şi internaţionale de badminton 
şi înot 

2.000 

20 Şcoala cu cl. I-VIII Filia Întâlnirea elevilor cicloturişti din zona Baraoltului şi duatlon ed. XV. 1.000 
21 Şcoala cu cl. I-VIII Gaál Mózes Baraolt Cupa Baraoltului-Turneu internaţional de fotbal pt. copii 2.000 
Total 60.000 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.38/2007 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul cultelor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului Sprijin financiar 
acordat (RON) 

1 Biserica creştină babtistă maghiară Cernatul de Sus Rapararea şi iazolarea faţadei bisericii 3.000 
2 Biserica evanghelică lutherană, Parohia Sfîntu Gheorghe Introducerea gazului în biserică 3.000 
3 Biserica evanghelică lutherană, Parohia Sfîntu Gheorghe Cheltuielilor de întreţinere 2.000 
4 Parohia Unitariană Baraolt Raparaţii la acoperişul bisericii şi a casei parohiale 2.000 
5 Parohia ortodoxă Dobolii de Jos Repararea lăcaşului de cult 3.000 
6 Parohia reformată Aita Mare Amenajare casă confesională 2.000 
7 Parohia reformată Aninoasa Renovarea porţii şi a gardului  2.000 
8 Parohia reformată Băţanii Mici Cheltuieli de funcţionare 1.000 
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Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 
Sprijin financiar 
acordat (RON) 

9 Parohia reformată Belin Adăugire la casa parahială 2.000 
10 Parohia reformată Boroşneu Mic Cheltuieli de funcţionare 1.000 
11 Parohia reformată Cernatul de Sus Proiect pt.consolidarea spiritualităţii comune pt copii  5.000 
12 Parohia reformată Chilieni Împrejmuirea bisericii,cimitirului şi parohiei 2.000 
13 Parohia reformată Coşeni Cheltuieli de funcţionare 1.000 
14 Parohia reformată Eresteghin Executarea lucrărilor de construire a casei de rugăciuni 2.000 
15 Parohia reformată Filia Renovare casei confesionale 1.000 
16 Parohia reformată Karatna Cheltuieli de deplasare la diaspora 1.000 
17 Parohia reformată Malnaş Reperaţie generală la biserică 2.000 
18 Parohia reformată Măgheruş Reparaţii biserică 2.000 
19 Parohia reformată Păpăuţi Reparaţii acoperiş şi exterior al bisericii 2.000 
20 Parohia reformată Reci Construirea casei de rugăciune 2.000 
21 Parohia reformată Turia Renovarea casei comunare 2.000 
22 Parohia reformată Zăbala Reparaţii curente la casa de cult din Ghelinţa  2.000 
23 Parohia reformată Ţufalău Cheltuieli de funcţionare 1.000 
24 Parohia romano catolică Bixad Construirea sălii de religie şi amenajare mansarda  2.000 
25 Parohia romano catolică Alungeni Reparaţii la acoperişul parohiei 2.000 
26 Parohia romano catolică Ilieni Renovare sălii de religie şi de tineret 2.000 
27 Parohia romano catolică Micloşoara Zugrăvirea bisericii 2.000 
28 Parohia romano catolică Sf. Benedict din Sfîntu Gheorghe Program social pentru copii de la Cîmpul Frumos 5.000 
29 Parohia romano catolică Valea Seacă  Renovarea clădirii parohiale 2.000 
30 Parohia Unitariană Calnic Cheltuieli de funcţionare 1.000 
31 Parohia unitariană Chichiş Renovarea casei cantoriale 2.000 
32 Parohia unitariană Sîncrai Cheltuieli de funcţionare 1.000 
Total 65.000 

 
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 38/2007 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul activităţilor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 
financiar 
acordat 
(RON) 

1 Ansamblul de dansuri Trei Scaune Turneu de spectacole în jud. Covasna 2.000 
2 Ansamblul de dansuri Trei Scaune A XIX-a ediţie a întâlnirii muzicii şi dansului popular 5.000 
3 Asociaţia Baróti Szent Adalbert Egyesület Întâlnirea tinerilor catolici 1.000 
4 Asociaţia Baróti Szent Adalbert Egyesület Turneu pentru o Europă creştină 1.000 

5 Asociaţia Bodvaj 
Mediul privit prin ochii unui copil-campanii de informare şi tabere 
educative 

1.000 

6 Asociaţia Consiliul Judeţean al Elevilor Covasna SPUNE-campanie de conştientizare asupra drepturilor copilului 1.000 
7 Asociaţia Consiliul Judeţean al Elevilor Covasna Un om e om indiferent de etnie-evenimente culturale tradiţionale 1.000 
8 Asociaţia Consiliul Judeţean al Elevilor Covasna Turneul primăverii-Pro sau contra regionalizării-dezbateri academice 1.000 
9 Asociaţia culturală Gaál Mózes Editarea broşurii: Personalităţi din zona Baraolt 1.000 
10 Asociaţia culturală şi de tineret Regös Zilele tinerilor Covăsneni III. 2.000 
11 Asociaţia Dobó-Valál Conferinţă ştiinţifică „Vestigiile arheologice a Bazinului Baraolt” 2.000 
12 Asociaţia Dobó-Valál Editarea buletinului anual al Asociaţiei Dobó-Valál  1.000 
13 Asociaţia Dobó-Valál Săpături arheologice la satul medieval Dobó 4.000 
14 Asociaţia împotriva cancerului, pentru viitor Simpozion de Ziua Internaţională a Bolnavilor 1.000 
15 Asociaţia maghiară de igienă mentală din Transilvania Zilele deschise-Asistenţă psihosocială prin telefon 1.000 

16 Asociaţia Pro Kézdiszárazpatak 
Editarea broşurii: Viaţa socio-culturală şi istorică în imagini a localitătii 
Valea Seacă 

1.000 

17 Asociaţia Pro Museum Egyesület Zabola Editare broşură turistică despre satul Zăbala 1.000 

18 
Asociaţia speo-turistică şi de protecţia naturii „Lumea 
pierdută”  

Editare pliant în trei limbi: Rezervaţia naturală Cheile Vârghişului 1.000 

19 Asociaţia ştiinţifică Pro Scientia Administrativa A IX-a conferinţă studenţească de ştiinţe administrative 2.000 
20 Asociaţia ştiinţifică Pro Scientia Administrativa Editarea şi tipărirea anuarului bilingv Pro Scientia Administrativa 1.000 
21 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Excursia Turul a tinerilor din judeţul Covasna în zona Baraolt 1.000 
22 Casa de cultură (Primăria) Ozun Editare broşură de prezentare în trei limbi a comunei Ozun 1.000 
23 Casa orăşenească de cultură Baraolt Muzica este a tuturora-program aniversal Kodály  2.000 
24 Fundaţia Amoba Zilele deschise - Global Teenager Project 2.000 
25 Fundaţia Bölöni Farkas Sándor Tabără de tineret 1.000 
26 Fundaţia de ajutorare Karitas Tabără internaţională a familiilor mari 3.000 
27 Fundaţia Diaconică şi a Tineretului Creştin KIDA Editarea unui pliant de prezentare a comunei Ilieni 1.000 
28 Fundaţia Muzeul Naţional Secuiesc Editarea broşurii: Stema casei-Bolduri de acoperiş 1.000 
29 Fundaţia spitalicească „Szent György” Tabără de mod de viaţă pentru diabetici tineri şi copii 2.000 
30 Fundaţia spitalicească „Szent György” Conferinţă cu ocazia Zilei mondiale a diabeticilor 1.000 
31 Grup şcolar economic, administrativ Fesivitate de denumire a instituţiei 1.000 
32 Liceul de Artă “Plugor Sándor” „Sfântu Gheorghe 1” - Întâlnirea elevilor artişti plastici  2.000 
33 Liceul de Artă “Plugor Sándor” Diversitatea ne uneşte-Artă şi limbă pentru educaţie şi prietenie 2.000 
34 Liceul Teologic Reformat Concurs naţional de matematică al liceelor teologice reformate 1.000 
35 Liceul Teologic Reformat An comemorativ Kodály-program de concerte 2.000 
36 Palatul Copiilor Întâlnirea anuală a grupelor Pro Natura 1.000 
37 Parohia Reformată Baraolt Întâlnirea corală Zathureczky Gyula 1.000 
38 Parohia Reformată Baraolt Tabără creştină pentru copii din zona Bîrsei 1.000 
39 Parohia Reformată Bodoc Întâlnirea corurilor „Cantate” ediţia XIV 1.000 
40 Parohia Reformată Bodoc Zilele Bisericii Evanghelice Germane 1.000 
41 Parohia reformată Chichiş Organizarea taberei pt. copii cu handicap 2.000 
42 Parohia romano catolică Sf. Iosif din Sfîntu Gheorghe Tabără pt. copii cu situaţie materială precară 2.000 
43 Parohia Romano-Catolică nr.II Tg. Secuiesc  Tabără creştină pentru tineret 1.000 
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Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 
financiar 
acordat 
(RON) 

44 Parohia Romano-Catolică nr. II Tg. Secuiesc  Tabără creştină pentru copii 1.000 
45 Şcoala normală Bod Péter Concurs naţional de retorică 1.000 
46 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din Transilvania 99 de ani de cercetăşie-tabără comemorativă la Vadas 3.000 
47 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din Transilvania 100 de ani de cercetăşie-expoziţie foto, inaugurare monument 1.000 
48 Uniunea judeţeană a pensionarilor Aniversarea Zilei Internaţionale a Oamenilor Vârstnici 1.000 

Total 71.000 
Programe şi proiecte culturale realizate de ONG-uri 109.000 
Total general 180.000 

 
Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.38 /2007 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul activităţilor de asistenţă socială 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului Sprijin financiar 
acordat (RON) 

1 Fundaţia Creştină Diakonia Filiala Sf. Gheorghe Îngrijire socio-medicală la domiciliu 55.000 
2 Caritas Alba Iulia Filiala Sf. Gheorghe Îngrijire socio-medicală şi asistenţă socială la domiciliu 55.000 

Total 110.000 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 39/2007 
 

privind aprobarea înfiinţării Unităţii judeţene pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitoare la 
înfiinţarea Unităţii judeţene pentru monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, având în vedere Rapoartele de 
avizare întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Covasna, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile: Legii 
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
art. 6 din H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, în baza art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Unităţii judeţene pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice prin 
reorganizarea unor compartimente din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr.1. 

Art.2. (1) Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, denumită în continuare Unitate 
Judeţeană de Monitorizare (U.J.M.) are ca scop principal 
elaborarea strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planului de 
implementare aferent acesteia precum şi actualizarea anuală a 
acestora. 

(2) U.J.M. asigură şi coordonarea elaborării strategiilor 
locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice pentru comunele şi oraşele judeţului Covasna şi 
a planurilor de implementare aferente acestora în cooperare cu 

autorităţile administraţiilor publice locale comunale şi orăşeneşti 
implicate. 

(3) Atribuţiile principale ale U.J.M. sunt prevăzute 
în anexa nr.2.  

(4) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. (1) U.J.M. va coopera cu autorităţile administraţiei 
publice locale comunale şi orăşeneşti din judeţ astfel ca până la 
30 august 2007 acestea să-şi elaboreze strategiile proprii de 
accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 
planurile de implementare aferente asigurând totodată centralizarea 
şi implementarea lor. 

(2) Până la 30 septembrie 2007, în baza strategiilor 
centralizate şi a direcţiilor de dezvoltare ale judeţului, U.J.M. 
va elabora şi supune aprobării plenului Consiliului Judeţean 
Covasna-Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planului de 
implementare aferent acesteia. 

Art.4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
133/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna, se completează în mod corespunzător cu prevederile 
din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează domnul Vajda Lajos-Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Covasna, Direcţia Economică şi Unitatea judeţeană 
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 39/2007 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

VICEPREŞEDINTE 
 

UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA  
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE  

 
- consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1; 
- consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1; 
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3. 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 39/2007  
 

ATRIBUŢII PRINCIPALE ALE UNITĂŢII JUDEŢENE PENTRU MONITORIZAREA 
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE  

 

- elaborează şi actualizează anual Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare şi asigură 
prezentarea acesteia spre aprobare, Consiliului Judeţean Covasna;  

- pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a strategiei 
judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă, spre aprobare, Consiliului Judeţean 
Covasna; 

- fundamentează şi coordonează elaborarea Strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice pentru comunele şi oraşele din judeţul Covasna şi a planurilor de implementare aferente acestora, precum şi 
centralizarea şi implementarea acestora, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale implicate; 

- monitorizează implementarea Strategiei judeţene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare şi rezultatele 
fiecărui operator de servicii de utilităţi publice; 

- asistă operatorii serviciilor de utilităţi publice şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi 
atragere a fondurilor pentru investiţii; 

- prezintă rapoarte de activitate şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna; 
- pregăteşte şi transmite rapoarte de activitate către biroul de monitorizare de la nivelul prefecturii, Unitatea Centrală de 

Monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele 
structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- administrează relaţia cu reprezentanţi ai Uniunii Europene, ai instituţiilor financiare internaţionale, ai băncilor şi ai 
autorităţilor administraţiei publice centrale. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 40/2007 

 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: raportul de 
specialitate al Direcţiei Economice, rapoartele de avizare ale 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului 
nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, Ordonanţa Guvernului 
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare 
şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, 
Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, adresa nr. 253/23.03.2007 a domnului 
Vajda Lajos, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, 
în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 10 aprilie 2007, 
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Covasna conform anexei nr. 1. 

Art.2. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna conform anexelor 
nr. 2 şi 2a. 

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

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

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 148/2006 privind 
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 16/2007 pentru 
modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 148/2006 privind aprobarea Organigramei şi 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 40/2007  
 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 40/2007 
 

STATUL DE FUNCŢII 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

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

Nivelul 
studiilor 

Clasa Gradul 
profesional 

Treapta de 
salarizare 

Nr. 
funcţii 

FUNCŢII PUBLICE 
1 Secretar al judeţului   S I     1 

Aparatul de specialitate 
2 arhitect şef consilier S I superior 1 1 
3 director executiv consilier S I superior 1 1 
4 director executiv consilier juridic S I superior 1 1 
5 director executiv adjunct consilier S I superior 1 1 
6 director executiv adjunct consilier juridic S I superior 1 1 
7 şef serviciu consilier S I superior 1 3 
8 şef birou consilier S I superior 1 2 
9   consilier S I superior 1 19 
10   consilier S I superior 2 1 
11   consilier S I principal 1 7 
12   consilier S I principal 2 2 
13   consilier S I asistent 1 4 
14   consilier S I asistent 2 4 
15   consilier S I asistent 3 3 
16   consilier S I debutant   3 
17   inspector S I superior 1 1 
18   inspector S I asistent 3 4 
19   consilier juridic S I asistent 1 3 
20   consilier juridic S I asistent 2 1 
21   consilier juridic S I asistent 3 2 
22   consilier juridic S I debutant   1 
23   auditor S I principal 2 1 
24   auditor S I asistent 2 1 
25   referent de specialitate SSD II superior 1 4 
26   referent de specialitate SSD II asistent 1 1 
27   referent de specialitate SSD II asistent 2 1 
28   referent M III superior 1 15 
TOTAL FUNCŢII PUBLICE           89 
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PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Funcţia  Nr. 
crt. de conducere de execuţie 

Nivelul studiilor Gradul profesional/ 
treapta profesională 

Nr. funcţii 

29   consilier S   2 
30   consultant S   1 
31   inspector de specialitate S III 1 
32   inspector de specialitate S IV 4 
33   referent SSD IA 1 
34   referent SSD III 2 
35 şef serviciu referent de specialitate S III 1 
36   referent M   2 
37   referent M IA 12 
38   referent M II 2 
39   magaziner M I 1 
40   casier M I 1 
41   telefonist   III 1 
42   telefonist   IV 1 
43   şofer     6 
44   muncitor de întreţinere   III 4 
45   tâmplar   III 1 
46   îngrijitor   I 4 

Total personal contractual 47 
TOTAL GENERAL 136 

 
Anexa nr. 2ª la Hotărârea nr. 40/2007 

 
STATUL DE FUNCŢII 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
 

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

Nivelul 
studiilor 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treapta de 
salarizare 

FUNCŢII PUBLICE 
1   Secretar al judeţului S I     

Compartimentul autoritate tutelară şi probleme sociale 
2 Consilier   S I superior 1 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
3 Consilier juridic* Director executiv S I superior 1 
4 Consilier juridic* Director executiv adjunct S I superior 1 

a. Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative   
5 Consilier juridic   S I asistent 1 
6 Consilier juridic   S I asistent 1 
7 Consilier juridic   S I debutant   
8 Consilier juridic   S I asistent 1 
9 Consilier juridic   S I asistent 3 
10 Consilier juridic   S I asistent 3 
b. Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale 
11 Consilier   S I superior 1 
12 Consilier   S I superior 1 
13 Consilier   S I asistent 3 
14 Referent de specialitate   SSD II asistent 2 
15 Referent   M III superior 1 
c. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 
16 Consilier   S I debutant   
17 Referent   M III superior 1 
d. Compartimentul A.T.O.P.           
18 Inspector   S I asistent 3 
19 Referent   M III superior 1 
e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 
20 Referent   M III superior 1 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
21 Consilier* Director executiv S I superior 1 
22 Consilier* Director executiv adjunct S I superior 1 
a. Biroul buget-finanţe 
23 Consilier* Şef birou S I superior 1 
24 Consilier   S I asistent 1 
25 Inspector   S I superior 1 
26 Referent   M III superior 1 
27 Referent   M III superior 1 
28 Referent   M III superior 1 
b. Biroul resurse umane 
29 Consilier* Şef birou S I superior 1 
30 Consilier   S I superior 1 
31 Consilier   S I principal 1 
32 Consilier   S I asistent 2 
33 Consilier   S I asistent 2 
34 Consilier   S I asistent 3 
c. Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 
35 Consilier   S I superior 1 
36 Consilier   S I superior 1 
37 Consilier   S I principal 1 
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. funcţia publică de execuţie funcţia publică de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Clasa 
Gradul 

profesional 
Treapta de 
salarizare 

d. Compartimentul contabilitate 
38 Consilier   S I superior 1 
39 Consilier   S I asistent 2 
40 Referent   M III superior 1 
e. Compartimentul informatic 
41 Consilier   S I superior 1 
42 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
43 Consilier   S I asistent 1 
f. Compartimentul de achiziţii publice 
44 Consilier   S I superior 1 
45 Inspector   S I asistent 3 
46 Consilier juridic   S I asistent 2 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
47 Consilier* Arhitect şef S I superior 1 
a. Serviciul urbanism şi G.I.S. 
48 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
49 Consilier   S I superior 1 
50 Consilier   S I principal 1 
51 Consilier   S I asistent 1 
52 Inspector   S I asistent 3 
53 Referent de specialitate   SSD II asistent 1 
54 Referent   M III superior 1 
55 Referent   M III superior 1 
b. Serviciul tehnic, investiţii 
56 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
57 Consilier   S I superior 1 
58 Consilier   S I superior 2 
59 Consilier   S I superior 1 
60 Consilier   S I principal 1 
61 Consilier   S I principal 2 
62 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
63 Referent   M III superior 1 
c. Serviciul administrarea drumurilor judeţene 
64 Consilier* Şef serviciu S I superior 1 
65 Consilier   S I superior 1 
66 Consilier   S I superior 1 
67 Consilier   S I superior 1 
68 Consilier   S I superior 1 
69 Consilier   S I superior 1 
70 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
71 Referent de specialitate   SSD II superior 1 
d. Compartimentul protecţia mediului şi turism 
72 Consilier   S I asistent 1 
e. Centrul de informare asupra Uniunii Europene 
73 Consilier   S I principal 1 
74 Consilier   S I principal 2 
75 Consilier   S I asistent 3 
76 Consilier   S I debutant   
77 Consilier   S I debutant   
f. Compartimentul documentaţii tehnice 
78 Referent   M III superior 1 
79 Referent   M III superior 1 
IV a. UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
80 Consilier   S I superior 1 
81 Consilier   S I superior 1 
82 Inspector   S I asistent 3 

V. a. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 
83 Consilier   S I principal 1 
84 Consilier   S I principal 1 
85 Consilier   S I asistent 2 
86 Referent   M III superior 1 

V. b. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
87 Auditor   S I principal 2 
88 Auditor   S I asistent 2 
89 Referent   M III superior 1 
TOTAL FUNCŢII PUBLICE 89 

 
PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Funcţia  Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor Gradul profesional/treapta profesională 

V.c. CABINETUL PREŞEDINTELUI 
90 Consilier   S   
91 Consilier   S   
92 Consultant   S   
93 Referent   M   
94 Referent   M   

VI. SECRETARIATUL SECRETARULUI JUDEŢULUI 
95 Referent   M IA 
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Funcţia  Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor Gradul profesional/treapta profesională 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
e. Compartimentul lucrări de secretariat-arhivă 
96 Referent   M IA 
97 Referent  M IA 
98 Referent   M II 

VII. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 1 
99 Referent   SSD IA 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
a. Biroul buget-finanţe 
100 Inspector de specialitate   S III 
d. Compartimentul contabilitate 
101 Casier   M I 
e1. Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 
102 Inspector de specialitate   S IV 
103 Inspector de specialitate   S IV 
g. Secretariatul Direcţiei economice 
104 Referent   M IA 

III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
a. Serviciul urbanism şi G.I.S. 
105 Referent   M IA 
d. Compartimentul protecţia mediului şi turism 
106 Inspector de specialitate   S IV 
107 Inspector de specialitate   S IV 
g. Secretariatul Direcţiei dezvoltarea teritoriului 
108 Referent   M IA 

IV. b. SECRETARIATUL VICEPREŞEDINTELUI 2 
109 Referent   M IA 

IV. c. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC ŞI PATRIMONIU 
110 Referent de specialitate Şef serviciu S III 
111 Referent   SSD III 
112 Referent   SSD III 
113 Referent   M IA 
114 Referent   M IA 
115 Referent   M IA 
116 Referent   M IA 
117 Referent   M IA 
118 Referent   M II 
119 Magaziner   M I 

IV. c1. PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 
120 Telefonist     III 
121 Telefonist     IV 
122 Şofer       
123 Şofer       
124 Şofer       
125 Şofer       
126 Şofer       
127 Şofer       
128 Muncitor de întreţinere     III 
129 Muncitor de întreţinere     III 
130 Muncitor de întreţinere     III 
131 Muncitor de întreţinere     III 
132 Tâmplar     III 
133 Îngrijitor     I 
134 Îngrijitor     I 
135 Îngrijitor     I 
136 Îngrijitor     I 
TOTAL FUNCŢII 136 

*conform art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 

 
HOTĂRÂREA Nr. 41/2007 

 

privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe 
de teren, pe durata executării obiectivului de investiţii 
„Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni”, din 
domeniul privat al Comunei Moacşa şi din administrarea 
Consiliului Local al Comunei Moacşa, în domeniul public 
al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea 
trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe de teren, pe durata 
executării obiectivului de investiţii „Parc Memorial al Covăsnenilor 
de Pretutindeni”, din domeniul privat al Comunei Moacşa şi 
din administrarea Consiliului Local al Comunei Moacşa, în 
domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna; având în vedere: Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate; luând în considerare: Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 153/2006 privind aprobarea organizării evenimentului 
„Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni” de către 
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna; ţinând cont de 
prevederile: Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 10 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 
temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei 
suprafeţe de teren de 30.932 mp, aflat în raza administrativ-
teritorială a Comunei Moacşa, Judeţul Covasna, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
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durata executării obiectivului de investiţii „Parc Memorial al 
Covăsnenilor de Pretutindeni”, din domeniul privat al Comunei 
Moacşa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei 
Moacşa, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prin 
Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 41/2007 se poate consulta la Compartimentul 
administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 42/2007 
 

privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii din 
imobilul situat în Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 

10, judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii din 
imobilul situat în Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, 
judeţul Covasna, văzând Raportul Compartimentului administrarea 
patrimoniului întocmit în acest sens, precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate, având în vedere: Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 123/2006 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 10, aflat în domeniul 
public al judeţului Covasna, Contractul de administrare nr. 
243/06.11.2006 încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură şi Consiliul Judeţean Covasna, adresa nr. 
1192/20.03.2007 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 
Judeţean Covasna sub nr. 2851/22.03.2007, Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 123, alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
în baza prevederilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi „f” şi în temeiul 
art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă art. 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 123/2006 privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii 
din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth 
Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului Covasna. 

(2) Imobilul având datele de identificare prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre este şi 
rămâne în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1, alin. (1), 
contractul de administrare încheiat între Consiliul Judeţean 
Covasna şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.3. (1) Predarea-primirea spaţiilor identificate potrivit 
anexei arătate la art. 1, alin. (2) se face pe bază de proces-verbal 
încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) Predarea respectiv preluarea imobilului se va 
face de către o comisie numită prin dispoziţia preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 
Economică şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexă la Hotărârea nr. 42/2007 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a spaţiilor din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna, aflat în domeniul public al judeţului Covasna, 

care se transmite din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Consiliului judeţean Covasna 
 

Nr. 
ctr. 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

Persoana juridică la care se 
transmite 

Datele tehnice 

1. Sfântu Gheorghe, str. Kossuth 
Lajos nr. 10, judeţul Covasna 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură 

Judeţul Covasna, Consiliul 
Judeţean Covasna  

- -suprafaţa de 93,30 mp, compus din 4 birouri 
şi 2 săli de expoziţie, cu participare la părţile de 
uz comun 12,93% evidenţiat în Cf. individual nr. 
5848 Sf. Gheorghe, nr. top 803/2/IXBD/XVIIIC, 
797/2/IXBD/XVIII C, 803/1/IXBD/XVIIIC 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 43/2007 
 

privind aprobarea unor măsuri în vederea valorificării prin 
vânzare a imobilului-Depozit de pesticide şi teren aferent-
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, 
judeţul Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 3 aprilie 2007; analizând Expunerea de motive a 
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, privind aprobarea unor măsuri în vederea valorificării 
prin vânzare a imobilului-Depozit de pesticide şi teren aferent- 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, judeţul 
Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Compartimentului administrarea 
patrimoniului; rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Covasna; ţinând cont de: art. 2, alin. 
(2) lit. „a” din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 86/2006 
privin încetarea activităţii Serviciului public judeţean de 
protecţia plantelor Covasna, Protocolul de predare-primire a 
patrimoniului Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor 
Covasna, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 
judeţean Covasna sub nr. 9332/29.09.2006, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 150/2005 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind valorificarea, prin vânzare a bunurilor 
imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat al 
judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 şi 2 
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din Titlul X a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 123, alin. (1) şi (2) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
în baza art. 91 alin. (1) lit „c” şi alin. (4) lit. „b” şi în temeiul 
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului-depozit de pesticide şi 
teren aferent- cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, 
din domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna în domeniul privat al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. Se aprobă valorificarea prin vânzare a imobilului–
depozit de pesticide şi teren aferent- situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, judeţul Covasna, înscris în Cf. nr. 
20421 Sf. Gheorghe, nr. top. 1487/4/2/1, depozit de pesticide, 
birou şi grup social cu suprafaţa de 551 mp, nr. top 1486/20/3/2/3, 
teren, cu suprafaţă de 358 mp, nr. top 1486/15/2, loc de casă, cu 
suprafaţă de 210 mp, aflat în proprietatea privată a judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pe 
baza studiului de oportunitate, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.3. Se aprobă declanşarea procedurilor tehnice şi juridice 
în vederea valorificării prin vânzare a imobilului prevăzut la 
art. 2. 

Art.4. Valorificarea imobilului prevăzut la art. 2 se face 
prin procedura licitaţiei publice deschise cu ofertă în plic. 

Art.5. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei în suma de 
150.000 lei, echivalentul a 44.467 euro calculat la cursul de 
schimb leu/euro de 3,3733, corespunzător cursului BNR din 
data de 14.03.2007, evaluată de PFA Szánto Emese, conform 
anexei nr. 3. 

Art.6. În urma adjudecării, plata preţului imobilului vândut 
se face integral, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
contractului de vânzare cumpărare. 

Art.7. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna va numi, 
prin dispoziţie, comisia de licitaţie, care va asigura organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind valorificarea, prin vânzare a bunurilor 
imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat al 
judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
150/2005. 

Art.8. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
poziţia nr. 196 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 
Compartimentul administrarea patrimoniului şi Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 43/2007-Raportul de evaluare-se poate 
consulta la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii 
consiliilor locale. 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 43/2007 
 

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI CARE SE TRECE DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI COVASNA ŞI DIN 
ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI COVASNA ŞI ÎN ADMINISTRAREA 

CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
imobilului 

Adresa imobilului Identificare CF 
Persoana juridică de 
la care se trece 

Persoana juridică la 
care se trece 

1. Depozit de 
pesticide cu 
teren aferent 

Sfîntu Gheorghe, 
str. Recoltei nr. 1, 
judeţul Covasna 

Cf. nr. 20421 Sf. Gheorghe, nr. top. 
1487/4/2/1, depozit de pesticide, 
birou şi grup social cu suprafaţa de 
551 mp, nr. top 1486/20/3/2/3, teren 
cu suprafaţă de 358 mp, nr. top 
1486/15/2, loc de casă cu suprafaţă 
de 210 mp 

- domeniul public al 
judeţului Covasna şi în 
administrarea consiliului 
Judeţean Covasna  

- domeniul privat la 
judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Covasna 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 43/2007 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

A. Date privind vânzătorul:  
Judeţul Covasna, reprezentat prin Demeter János, în calitate de preşedinte. 
Imobilul este administrat de către Consiliul Judeţean Covasna. 

B. Titlul juridic în baza căruia este deţinut bunul: 
Carte Funciară nr. 20421, Sf. Gheorghe, nr. top. 1487/4/2/1 în suprafaţă de 551 mp, depozit de pesticide, birou şi grup social, 

nr. top 1486/20/3/2/3 în suprafaţă de 358 mp, teren şi nr. top 1486/15/2 în suprafaţă de 210 mp, loc de casă, total suprafaţă 1119 mp. 
Imobilul face parte din domeniul public al judeţului Covasna şi se află în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

C. Descrierea bunului: 
Imobilul este amplasat în zona periferică a muncipiului Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 1, care este o zonă industrială. 
Imobilul este amenajat într-o clădire de regimul parte cu suprafaţa desfăşurată de 340,18 mp şi se compune din două 

magazii de pesticide, birou şi grup social. 
Clădirea depozitului este o construcţie cu fundaţie de beton armat, structură de rezistenţă din cadre de beton armat, planşeu 

tip terasă din chesoane prefabricate. Acoperişul este tip terasă cu hidroizolaţii. Finisajul exterior cu tencuieli obişnuite. Are un grad de 
finisare medie, starea tehnică actuală fiind bună. Pardoseala este din beton. Tâmplăria exterioară şi interioară este metalică. Clădirea 
este racordată la reţeaua de energie electrică, la reţeaua dea apă potabilă şi canalizare. Starea generală a clădirii este satisfăcătoare.  

D. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică vânzarea:  
Actualmente acest imobil nu este folosit de către Consiliul Judeţean Covasna. Ţinând cont de faptul că acest spaţiu nu 

este exploatat în mod corespunzător, mai mult nu se preconizează nici un fel de venituri în urma acestui imobil, în schimb 
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Consiliul Judeţean Covasna este obligat să investească în vederea menţinerii stării corespunzătoare a imobilului, este oportun 
scoaterea la vânzare a imobilului în cauză. 

Valoarea de piaţă a imobilului evaluată de PFA ing. Szánto Emese în luna martie 2007 este de 150.000 lei echivalent a 
44.467 Euro la cursul de schimb leu/Euro de 3.3733 lei, corespunzător cursului din data de 14.03.2007. 

Suma obţinută cu ocazia vânzării imobilului Consiliul Judeţean Covasna va putea investi în alte imobile care sunt în 
administrarea lui. 

E. Nivelul minim al preţului de vânzare care este preţul de pornire a licitaţiei, stabilit prin raportul de evaluare a 
bunului, întocmit de un expert evaluator: 

Conform Raportului de evaluare întocmit de PFA Szánto Emese, este de 150.000 lei echivalent a 44.467 Euro la cursul de 
schimb leu/Euro de 3.3733 lei, corespunzător cursului din data de 14.03.2007. 

F. Tipul de licitaţie prin care se face vânzarea: 
Licitaţie publică deschisă cu oferta în plic. 

G. Termenul pentru realizarea procedurii de licitaţie: 
15 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de vânzare. 

 

Jánosi Zsolt 
Consilier superior 

 
HOTĂRÂREA Nr. 44/2007 

 

privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna 

(ADETCOV) 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 3 aprilie 2007; analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului judeţean Covasna, d-ul Vajda 
Lajos privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică 
a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); având în 
vedere: Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului; rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 
dispoziţiile art. 11, 12, şi 13 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată; prevederile O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; art. 124 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată; văzând: realizarea 
procedurilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; procesul-
verbal încheiat la data de 21 martie 2007, cu ocazia întâlnirii în 
care s-a dezbătut public proiectul de hotărâre privind asocierea 
judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, 
formând Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului 
Judeţului Covasna (ADETCOV), întâlnire cerută de Asociaţia 
pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică pentru Comunitate; 
luând în considerare: dovada disponibilităţii denumirii nr. 
49253 din 09.02.2007, emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia 
pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa ONG; rezultatul votului 
secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului 
judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de 
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna 
(ADETCOV); în baza art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „c”, în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Judeţean 
Covasna şi ale Preşedintelui acestuia, asocierea judeţului Covasna, 
ca membru fondator, cu următoarele unităţi administrativ-
teritoriale: Municipiul Sfântu Gheorghe, Oraşul Covasna, 
comunele Aita Mare, Arcuş, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, 
Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Chichiş, 
Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, 
Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Mereni, Micfalău, Moacşa, 
Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Valea Crişului, Vâlcele, 
Vârghiş, Zagon, Zăbala, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna 

(ADETCOV). 
Art.2. (1) Asociaţia arătată la art. 1. este persoană juridică 

de drept privat şi de utilitate publică. 
(2) Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, precum şi 
al furnizării în comun, în condiţiile legii, a unor servicii publice, 
altele decât cele care intră sub incidenţa Legii nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Art.3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, 
fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-
teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi 
administrativ-teritoriale, arătate la art. 1. 

(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează 
autonomia locală, în condiţiile legii. 

Art.4. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al 
Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute 
la alin. 1 de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat în 
prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliului judeţean, 
organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate. 

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de 
modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor 
administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte 
normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei. 

Art.5. Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
din alte surse, în condiţiile legii. 

Art.6. (1) Se aprobă participarea judeţului Covasna la crearea 
patrimoniului iniţial cu echivalentul în lei la data depunerii la 
bancă a sumei de 1.000 EURO, care se suportă din bugetul local. 

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând echivalentul 
în lei a 10.000 EURO, la cursul oficial al BNR din ziua plăţii. 

Art.7. Se desemnează Dl. Demeter János, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului 
Covasna (ADETCOV). 

Art.8. Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să 
participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-
teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să 
semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul 
prevăzut la art. 2. 

Art.9. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 20 de ani a imobilului situat în mun. Sf. Gheorghe, 
P-ţa Libertăţii nr. 2, jud. Covasna, aflat în proprietatea publică 
a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna, identificat potrivit anexei nr. 3, asociaţiei constituite 
potrivit art. 1, spre a-i servi ca sediu. 
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(2) Se aprobă proiectul contractului de comodat, 
conform anexei nr. 4. 

(3) Contractul de comodat se va încheia în termen 
de 10 zile de la data şedinţei constitutive a asociaţiei. 

(4) Predarea, respectiv preluarea imobilului se face 
pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Covasna 
şi asociaţie, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei. 

(5) Cu semnarea contractului de comodat se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Demeter 
János şi Directorul executiv al Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 
Ferencz Ludovic. 

Art.10. Anexa nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.11. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează persoanele menţionate în prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 44/2007 
 

PROIECT 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 

 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 
reprezintă voinţa membrilor fondatori, prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv, care, în limitele competenţelor 
autorităţilor lor deliberative şi executive, cooperează şi se asociază, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte 
de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice, altele decât cele aflate sub incidenţa 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Art.2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI 
JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV), denumită în continuare Asociaţie. 

(2) Denumirea completă prevăzută în alin. (1) se va regăsi în toate actele Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia. 
Art.3. (1) Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Asociaţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române, ale statutului şi ale 
prezentului act constitutiv. 

Art.4. (1) Sediul Asociaţiei se află în localitatea Municipiul Sfîntu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 2, 520008, judeţul Covasna. 
(2) Asociaţia îşi poate constitui filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate, în 

condiţiile legii. 
(3) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Director. Asociaţia va putea 

înfiinţa sau desfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate prin hotărârea Consiliului 
de Administraţie. 

Art.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 
 

CAPITOLUL II. 
SCOPUL ASOCIERII 

 

Art.6. Scopul Asociaţiei este realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, precum şi al 
furnizării în comun a unor servicii publice, altele decât cele care intră sub incidenţa Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu respectarea următoarelor principii: 

a) progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ; 
b) protejarea eficientă a mediului; 
c) utilizarea raţională a rezervelor naturale; 
d) păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. 

Art.7. (1) Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să-şi aducă la îndeplinire scopul sunt: 
a) analizarea programelor şi strategiilor de dezvoltare şi stabilirea unor priorităţi şi căi de acţiune pentru atingerea 

acestora; 
b) identificarea necesităţilor de intervenţii, identificarea programelor de finanţare, realizarea proiectelor în vederea 

obţinerii finanţărilor, implementarea şi monitorizarea acestor proiecte; 
c) accesarea fondurilor europene prin proiecte şi programe specifice; 
d) accesarea de fonduri prin intermediul programelor naţionale de dezvoltare; 
e) implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la schimbări socio-economice a Planului de dezvoltare al 

judeţului Covasna pe termen mediu (2006-2013)-Agenda 21 locală a judeţului Covasna, precum şi ale localităţilor membre ale 
Asociaţiei; 

(2) Asociaţia urmăreşte prin activitatea sa: 
a) dezvoltarea economico-socială a judeţului Covasna; 
b) evaluarea situaţiei economico-socială cu scopul dezvoltării membrilor asociaţiei; 
c) realizarea unei infrastructuri moderne între localităţile membre; 
d) creşterea calităţii vieţii ca urmare a reabilitării şi dezvoltării infrastructurii locale a judeţului Covasna; 
e) sprijinirea iniţiativelor şi parteneriatului public-privat şi identificarea de noi finanţatori prin stimularea şi 
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atragerea capitalului privat român şi străin; 
f) planificarea şi dezvoltarea mecanismului investiţional la nivelul judeţelor, oraşelor şi comunelor; 
g)  implicarea, în condiţiile legii, a cetăţenilor în actul decizional şi atragerea în diferite acţiuni (voluntariat); 
h) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii; 
i) stimularea şi atragerea capitalului străin; 
j) protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic şi cultural din judeţul Covasna; 
k) protejarea şi valorificarea mediului natural; 
l) promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Covasna; 
m) orice alte activităţi legale, care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală şi care au ca scop final 

creşterea calităţii vieţii; 
n) realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private din ţară şi din străinătate în scopul atingerii 

obiectivelor Asociaţiei; 
o) sprijinirea activităţii autorităţilor administraţiei publice, precum şi ale structurilor asociative, înfiinţate potrivit 

legii, ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei în domeniile de activitate ale acestora. 
 

CAPITOLUL III. 
PATRIMONIUL INIŢIAL 

 

Art.8. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ______ şi constă din aporturi în numerar ai membrilor fondatori. 
(2) Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul Asociaţiei şi aporturi în natură. 

Art.9. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 
a) taxa de înscriere reprezentând echivalentul în lei a 1.000 EURO, la cursul oficial al BNR din ziua plăţii, plătibilă 

de membrii fondatori la constituirea Asociaţiei, iar de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la data aprobării de către 
Consiliul Director a cererii de primire în Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală este stabilită în EURO şi este echivalent în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăţii, după cum 
urmează: 

b.1. Judeţul Covasna 10.000 EURO/an; 
b.2. Municipii, oraşe peste 50.000 de locuitori 6.000 EURO/an; 
b.3. Municipii, oraşe între 15.001-50.000 de locuitori 4.000 EURO/an; 
b.4. Oraşe sub 15.000 de locuitori 3.000 EURO/an; 
b.5. Comunele din judeţul Covasna:  

b.5.1. până la 2.000 de locuitori 1.000 EURO/an; 
b.5.2. între 2.001 şi 3.500 de locuitori 2.000 EURO/an; 
b.5.3. peste 3.500 de locuitori 3.000 EURO/an. 

 

c) dobânzi bancare; 
d) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 
i) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate, în condiţiile legii, de compartimentele 

Asociaţiei; 
j) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 
k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 
l) alte forme de venituri. 

(2) Cotizaţia anuală se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este datorată. 
(3) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor financiare necesare îndeplinirii 

obiectivelor Asociaţiei. Dividendele obţinute de Asociaţie, din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în 
aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. 
 

CAPITOLUL IV. 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

Art.10. Organele Asociaţiei sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Preşedintele Consiliului de Administraţie; 
c) Consiliul Director; 
d) Comisia de cenzori. 

Art.11. Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 
componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. 

Art.12. (1) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi. 
(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din 

ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 
(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie conduce lucrările Consiliului de Administraţie, urmărind îndeplinirea 

hotărârilor Consiliului de Administraţie. 
Art.13. (1) Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi conduce Asociaţia în 

intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie, care are competenţele şi modalitatea de lucru expres precizate şi detaliate în 
statut. 
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(2) Consiliul Director se compune din 9 membri, dintre care un Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi, Secretar şi 5 membri aleşi 
prin votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând de la data înregistrării 
Asociaţiei. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului Director. 
Art.14. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de cenzori, aleasă de Consiliul de Administraţie 

pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită din trei membri, dintre care cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil 

autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 
(3) Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 

Art.15. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare şi de control ale Asociaţiei este prevăzută 
în anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv. 

Art.16. (1) Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un 
director executiv. 

(2) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului executiv, în domenii conforme cu 
scopul şi obiectivele Asociaţiei. 

(3) Personalul aparatului tehnic al Asociaţiei va fi format dintr-un număr de cel mult 50 de persoane, angajate pe 
bază de contract individual de muncă, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

(4) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii 
Consiliului Director, aprobate de Consiliul de Administraţie. 

Art.17. (1) Consiliul director numeşte, pe bază de concurs, un director executiv al aparatului tehnic al Consiliului de 
Administraţie. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul de Administraţie, Consiliul Director 
sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii executive a aparatului tehnic, având statutul juridic 
de angajat al Asociaţiei. Persoana acestuia poate fi schimbată în condiţiile stabilite de codul muncii şi, respectiv, de contractul 
colectiv şi individual de muncă. 

(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi 
administrare ale Asociaţiei, dar are vot consultativ în Consiliul Director. 

 

CAPITOLUL V. 
DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.18. Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei se desemnează _________, inclusiv pentru 
deschiderea contului în vederea constituirii patrimoniului iniţial. 

Art.19. (1) Prezentul act constitutiv a fost redactat conform cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare. 
Art.20. S-a tehnoredactat şi s-a semnat, azi, după atestarea identităţii părţii semnatare şi conţinutul prezentului act, în __ 

exemplare, de ________ _____cu sediul în __________, conform _______, în _______exemplare, din care s-a eliberat membrilor 
asociaţi câte un exemplar. 

Art.21. Semnăturile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul act constitutiv. 
Art.22. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul act constitutiv. 

 
Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al 

 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 
privind membrii Asociaţiei 

 

1. JUDEŢUL COVASNA cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr. 4, Cod fiscal 4201988, 
2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, 

Cod fiscal 4404605, 
3. ORAŞUL COVASNA cu sediul în Oraşul Covasna, Str. Piliske Nr. 1, Cod fiscal 525200, 
4. COMUNA AITA MARE cu sediul în Comuna Aita-Mare, Str. Principală, Nr. 206, Cod fiscal 4201929, 
5. COMUNA ARCUŞ cu sediul în Comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron Nr. 237, Cod fiscal 16318699, 
6. COMUNA BĂŢANI cu sediul în Comuna Băţanii Mari, Str. Principală, Nr. 474, Cod fiscal 4202177, 
7. COMUNA BELIN cu sediul în Comuna Belin, Str. Principală Nr. 390, Cod fiscal 4404567, 
8. COMUNA BIXAD cu sediul în Comuna Bixad, Str. Ciucului Nr. 558, Cod fiscal 16355433, 
9. COMUNA BODOC cu sediul în Comuna Bodoc, Str. Principală Nr. 69, Cod fiscal 4404621, 
10. COMUNA BOROŞNEU MARE cu sediul în Comuna Boroşneu Mare, Nr. 393, Cod fiscal 4201970, 
11. COMUNA BRATEŞ cu sediul în Comuna Brateş, Nr. 61, Cod fiscal 4404656,  
12. COMUNA BRĂDUŢ cu sediul în Comuna Brăduţ, Str. Şcolii, Nr. 171, Cod fiscal 4404400,  
13. COMUNA BREŢCU cu sediul în Comuna Breţcu, Str. Principală Nr. 142, Cod fiscal 14201864,  
14. COMUNA CATALINA cu sediul în Comuna Catalina, Nr. 413, Cod fiscal 4201783, 
15. COMUNA CHICHIŞ cu sediul în Comuna Chichiş, Str. Mare Nr. 103, Cod fiscal 4201899, 
16. COMUNA COMANDĂU cu sediul în Comuna Comandău, Nr. 63, Cod fiscal 4201937, 
17. COMUNA DALNIC cu sediul în Comuna Dalnic, Str. Principală Nr. 45, Cod fiscal 16355441, 
18. COMUNA DOBÂRLĂU cu sediul în Comuna Dobârlău, Str. Principală Nr. 233, Cod fiscal 527085,  
19. COMUNA ESTELNIC cu sediul în Comuna Estelnic, Str. Principală, Nr. 175, Cod fiscal 12257105, 
20. COMUNA GHELINŢA cu sediul în Comuna Ghelinţa, Nr. 345, Cod fiscal 4201945, 
21. COMUNA GHIDFALĂU cu sediul în Comuna Ghidfalău, Str. Principală Nr. 108, Cod fiscal 4201805, 
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22. COMUNA HĂGHIG cu sediul în Comuna Hăghig, Str. M.Viteazul Nr. 258, Cod fiscal 527100, 
23. COMUNA ILIENI cu sediul în Comuna Ilieni, Nr. 97, Cod fiscal 4404419, 
24. COMUNA LEMNIA cu sediul în Comuna Lemnia, Str. Principală, Nr. 170, Cod fiscal 4201856,  
25. COMUNA MALNAŞ cu sediul în Comuna Malnaş, Str. Principală Nr. 30, Cod fiscal 4201759,  
26. COMUNA MERENI cu sediul în Comuna Mereni, Str. Principală Nr. 250, Cod fiscal 16260082, 
27. COMUNA MICFALĂU cu sediul în Comuna Micfalău, Str. Principală, Nr. 165, Cod fiscal 16410805, 
28. COMUNA MOACŞA cu sediul în Comuna Moacşa, Nr. 354, Cod fiscal 4201740, 
29. COMUNA OZUN cu sediul în Comuna Ozun, Str. Gábor Áron, Nr. 75, Cod fiscal 4201910, 
30. COMUNA POIAN cu sediul în Comuna Poian, Str. Principală, Nr. 10, Cod fiscal 4201953, 
31. COMUNA RECI cu sediul în Comuna Reci, Str. Principală Nr. 268, Cod fiscal 4404311, 
32. COMUNA SÂNZIENI cu sediul în Comuna Sânzieni, Str. Principală Nr. 337, Cod fiscal 4201821, 
33. COMUNA TURIA cu sediul în Comuna Turia, Str. Principală, nr. 835, Cod fiscal 4404630, 
34. COMUNA VALEA CRIŞULUI cu sediul în Comuna Valea Crişului, Str. Principală Nr. 136, Cod fiscal 527165, 
35. COMUNA VÂLCELE cu sediul în Comuna Vâlcele, Str. Podului Nr. 463, Cod fiscal 527175, 
36. COMUNA VÂRGHIŞ cu sediul în Comuna Vârghiş, Str. Principală, Nr. 423, Cod fiscal 4404478, 
37. COMUNA ZAGON cu sediul în Comuna Zagon, Str. Principală Nr. 144, Cod fiscal 4404486, 
38. COMUNA ZĂBALA cu sediul în Comuna Zăbala, Str. Principală, Nr. 829, Cod fiscal 4201848. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 44/2007 
PROIECT 

 

STATUTUL  
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 

 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 
reprezintă voinţa membrilor fondatori, prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentul statut, care, în limitele competenţelor autorităţilor lor 
deliberative şi executive, cooperează şi se asociază, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare 
de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice, altele decât cele aflate sub incidenţa Legii nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Art.2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI 
COVASNA (ADETCOV), denumită în continuare Asociaţie. 

(2) Denumirea completă prevăzută în alineatul (1) se va regăsi în toate actele Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia. 
Art.3. (1) Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Asociaţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române, ale actului constitutiv şi 
ale prezentului statut. 

Art.4. (1) Sediul Asociaţiei se află în localitatea Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 2, 520008, judeţul Covasna. 
(2) Asociaţia îşi poate constitui filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate, în 

condiţiile legii. 
(3) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Director. Asociaţia va putea 

înfiinţa sau desfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate prin hotărârea Consiliului 
de Administraţie. 

Art.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 
 

CAPITOLUL II. 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 

Art.6. Scopul Asociaţiei este realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, precum şi al 
furnizării în comun a unor servicii publice, altele decât cele care intră sub incidenţa Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu respectarea următoarelor principii: 

a) progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ; 
b) protejarea eficientă a mediului; 
c) utilizarea raţională a rezervelor naturale; 
d) păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. 

Art.7. (1) Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să-şi aducă la îndeplinire scopul sunt: 
a) analizarea programelor şi strategiilor de dezvoltare şi stabilirea unor priorităţi şi căi de acţiune pentru atingerea 

acestora; 
b) identificarea necesităţilor de intervenţii, identificarea programelor de finanţare, realizarea proiectelor în vederea 

obţinerii finanţărilor, implementarea şi monitorizarea acestor proiecte; 
c) accesarea fondurilor europene prin proiecte şi programe specifice; 
d) accesarea de fonduri prin intermediul programelor naţionale de dezvoltare; 
e) implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la schimbări socio-economice a Planului de dezvoltare al 

judeţului Covasna pe termen mediu (2006-2013)-Agenda 21 locală a judeţului Covasna, precum şi ale localităţilor membre ale 
Asociaţiei; 

(2) Asociaţia urmăreşte prin activitatea sa: 
a) dezvoltarea economico-socială a judeţului Covasna; 
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b) evaluarea situaţiei economico-socială cu scopul dezvoltării membrilor asociaţiei; 
c) realizarea unei infrastructuri moderne între localităţile membre; 
d) creşterea calităţii vieţii ca urmare a reabilitării şi dezvoltării infrastructurii locale a judeţului Covasna; 
e) sprijinirea iniţiativelor şi parteneriatului public-privat şi identificarea de noi finanţatori prin stimularea şi 

atragerea capitalului privat român şi străin; 
f) planificarea şi dezvoltarea mecanismului investiţional la nivelul judeţelor, oraşelor şi comunelor; 
g)  implicarea, în condiţiile legii, a cetăţenilor în actul decizional şi atragerea în diferite acţiuni (voluntariat); 
h) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii; 
i) stimularea şi atragerea capitalului străin; 
j) protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic şi cultural din judeţul Covasna; 
k)  protejarea şi valorificarea mediului natural; 
l) promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Covasna; 
m) orice alte activităţi legale, care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală şi care au ca scop final 

creşterea calităţii vieţii; 
n) realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private din ţară şi din străinătate în scopul atingerii 

obiectivelor Asociaţiei; 
o) sprijinirea activităţii autorităţilor administraţiei publice, precum şi ale structurilor asociative, înfiinţate potrivit 

legii, ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei în domeniile de activitate ale acestora. 
 

CAPITOLUL III. 
MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT, DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

Art.8. (1) Pot fi membri ai Asociaţiei unităţile administrativ-teritoriale care sunt de acord cu toate prevederile prezentului 
statut şi care, prin activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului Asociaţiei. 

(2) Aderarea la Asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul 
hotărârii consiliului local sau judeţean, adresată Consiliului Director. Consiliul Director propune Consiliului de Administraţie, 
aprobarea sau respingerea cererii. Hotărârea se adoptă cu o majoritate simplă dintre membrii Asociaţiei. 

(3) Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către împuternicitul unităţii administrativ-teritoriale, primar, 
viceprimar, consilier local sau judeţean, sau alte persoane fizice, după caz, conform hotărârii consiliului local sau judeţean. 
Încetarea, în condiţiile legii, a mandatului de ales local atrage, de drept, încetarea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-
teritoriale asociate şi de membru în organele de conducere ale asociaţiei 

Art.9. Membrii Asociaţiei fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori şi membri. 
a) Membrii fondatori sunt acei membri care au iniţiat constituirea Asociaţiei. Aceştia sunt unităţi administrativ-

teritoriale, care au adoptat prezentul statut. 
b) Membrii sunt acei membri asociaţi, unităţi administrativ-teritoriale, care aderă la Asociaţie, şi care plătesc taxa de 

înscriere şi cotizaţia anuală. 
Art.10. Membrii fondatori şi membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 

a) să participe la lucrările Consiliului de Administraţie, prin reprezentanţii lor legal desemnaţi, cu respectarea 
prevederilor statutare; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei; 
c) să participe la orice manifestări sau programe organizate de Asociaţie; 
d) să reprezinte Asociaţia, în limitele mandatului încredinţat, la manifestări angajate cu terţi; 
e) să beneficieze de bunurile şi sprijinul Asociaţiei în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredinţate de Consiliul de 

Administraţie; 
f) să aibă acces la toate informaţiile de interes colectiv referitoare la acţiunile Asociaţiei, la actele constitutive şi 

hotărârile adoptate de către Consiliul de Administraţie sau Consiliul Director şi să le folosească pentru promovarea acelor interese 
proprii, care nu contravin statutului, intereselor celorlalţi membri şi intereselor Asociaţiei; 

g) să conteste hotărârile adoptate de Consiliul Director, precum şi hotărârea de excludere din Asociaţie; 
h) să se retragă din Asociaţie, cu obligaţia de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puţin 30 de zile anterior datei 

preconizate pentru retragerea efectivă. 
Art.11. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să participe activ şi constructiv la lucrările Consiliului de Administraţie, cu respectarea prevederilor statutare; 
b) să respecte prevederile actelor emanate de Asociaţie, inclusiv angajamentele asumate de aceasta; 
c) să se abţină de la disputa şi confruntarea politică în cadrul activităţilor promovate de Asociaţie; 
d) să promoveze eficienţa şi bună-credinţă în toate acţiunile de realizare a obiectivelor Asociaţiei; 
e) să-şi îndeplinească la un nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredinţate de Consiliul de Administraţie şi 

Consiliul Director; 
f) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele morale şi patrimoniale ale Asociaţiei; 
g) să achite contribuţiile materiale şi cotizaţiile datorate la termenele stabilite. Asociaţii care nu-şi achită cotizaţia până 

la data de 01 martie a fiecărui an, decad din dreptul de a participa la adoptarea hotărârilor Consiliului de Administraţie, până la 
onorarea acestei obligaţii; 

h) să anunţe în termen de 15 zile la secretariatul Asociaţiei, orice modificare care a survenit în legătură cu persoana sa 
(schimbarea sediului, a reprezentantului legal, etc.). 

Art.12. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde: 
a) la cererea scrisă a membrului în temeiul hotărârii consiliului local sau judeţean adoptată în acest sens; 
b) prin excludere în baza hotărârii Consiliului de Administraţie cu votul a două treimi dintre membrii Asociaţiei şi 

numai pentru următoarele motive: 
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b.1) neplata taxelor şi cotizaţiilor datorate Asociaţiei pe o perioadă de doi ani calendaristici consecutiv; 
b.2) nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor prezentului statut şi a regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale Asociaţiei; 
b.3) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asociaţiei, a scopului şi obiectivelor acesteia; 
b.4) săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale faţă de Asociaţie sau faţă de oricare dintre membrii acesteia; 
b.5) alte situaţii de încălcare a prezentului Statut, constatate de Consiliul de Administraţie. 

 

CAPITOLUL IV. 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

Art.13. Organele Asociaţiei sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Preşedintele Consiliului de Administraţie; 
c) Consiliul Director; 
d) Comisia de cenzori. 

 

Secţiunea 1. Consiliul de Administraţie 
 

Art.14. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-
teritoriale componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. 

(2) Pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale membre, atrage după sine pierderea calităţii 
de reprezentant în Consiliul de Administraţie şi numirea prin hotărâre a consiliului judeţean sau local a unui nou reprezentant. 

Art.15. Consiliul de Administraţie se întruneşte, în şedinţe ordinare, o dată pe an şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori 
este necesar, la convocarea Preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Asociaţiei. 

Art.16. Convocarea membrilor se face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. Convocatorul trebuie să 
conţină locul, data şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi. 

Art.17. (1) Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de Preşedintele acestuia. 
(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi prezent la toate şedinţele. În cazurile în care nu poate participa din 

motive obiective, acesta va numi în scris pe unul dintre Vicepreşedinţi sau alt membru al Consiliului Director care să-i ţină locul. 
Art.18. (1) Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie, este necesară participarea a două treimi din numărul 

membrilor Asociaţiei prezenţi. Dacă acest cvorum nu este întrunit la data primei convocări, Consiliul de Administraţie va fi 
convocat din nou, la o dată ulterioară, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. În acest din urmă caz, membrii pot 
hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi la şedinţă. 

(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt luate prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei 
prezenţi. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv. 

Art.19. Hotărârile Consiliului de Administraţie referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate simplă, în baza 
unui referat întocmit de către Consiliul Director cuprinzând motivele excluderii. Propunerea de excludere a unui membru fondator 
va fi cuprinsă într-un referat semnat de două treimi din membrii fondatori. 

Art.20. Hotărârile Consiliului de Administraţie referitoare la dizolvarea Asociaţiei, la modificarea statutului şi a actului 
constitutiv se iau cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor, pe baza unei propuneri a două treimi din membrii 
fondatori ai Asociaţiei. 

Art.21. Hotărârile Consiliului de Administraţie se afişează la sediu, socotindu-se astfel aduse la cunoştinţa tuturor membrilor 
Asociaţiei. Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Preşedinte şi de Secretar se va arhiva într-un dosar al hotărârilor 
Consiliului de Administraţie, într-o ordine crescătoare a numărului lor de înregistrare, şi cu consemnarea datei adoptării hotărârii. 
Responsabilitatea ţinerii acestei evidenţe revine Consiliului Director. 

Art.22. Consiliul de Administraţie ia hotărâri cu privire la: 
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor ale Asociaţiei; 
b) analiza, evaluarea activităţii şi aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusă discuţiei; 
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului Comisiei de cenzori; 
d) descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul bugetar precedent; 
e) aprobarea taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea 

Consiliului Director; 
f) stabilirea nivelului indemnizaţiilor plătite membrilor Consiliului Director şi Comisiei de cenzori; 
g) înfiinţarea aparatului tehnic al Asociaţiei, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal în 

condiţiile legii şi prezentului statut; 
h) stabilirea cvantumului salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul aparatului tehnic al Asociaţiei, 

angajat cu contract individual de muncă; 
i) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori; 
j) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate; 
k) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
l) cooperarea şi asocierea cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 
m) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 
n) excluderea membrilor; 
o) orice alte atribuţii permise de lege sau de statut, la propunerea membrilor, a Consiliului Director sau a Comisiei de 

cenzori. 
Art.23. (1) Hotărârile luate de Consiliul de Administraţie, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţele Consiliul de Administraţie sau au votat împotrivă. Numele 
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persoanelor care au votat împotrivă, precum şi cei care s-au abţinut, se menţionează expres în procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi 

contestate în justiţie de către oricare dintre asociaţi în termen de 30 zile de la data afişării, în condiţiile legii. 
 

Secţiunea a 2-a. Preşedintele Consiliului de Administraţie 
 

Art.24. Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte, ales cu votul majorităţii membrilor săi. 
Art.25. Preşedintele Consiliului de Administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului Asociaţiei, respectarea 
prevederilor statutului şi a legislaţiei; 

b) conduce lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Director; 
c) convoacă şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Director; 
d) propune ordinea de zi şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lucrărilor acesteia; 
e) reprezintă Asociaţia, pe baza mandatului încredinţat de Consiliul de Administraţie, în relaţiile cu persoanele fizice 

şi juridice, române sau străine, în justiţie, precum şi în orice alte împrejurări; 
f) exercită controlul şi îndrumarea Consiliului Director; 
g) stabileşte, prin consultări cu ceilalţi membri ai Consiliului Director, competenţele şi atribuţiile Vicepreşedinţilor şi 

Secretarului; 
h) semnează actele şi documentele adoptate de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director, precum şi pe cele 

emise personal; 
i) păstrează şi foloseşte ştampila Asociaţiei; 
j) delegă sarcini către membrii Asociaţiei, în conformitate cu programul de activităţi aprobat; 
k) întocmeşte împreună cu Consiliul Director rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare 

Consiliului de Administraţie; 
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie sau decise de Consiliul Director. 

 

Secţiunea a 3-a. Consiliul Director 
 

Art.26. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi conduce Asociaţia în 
intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie. 

(2) Consiliul Director se compune din 9 membri, dintre care un Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi, Secretar şi 5 membri, 
aleşi prin votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând de la data 
înregistrării Asociaţiei. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului Director. 
(4) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi pentru 

următoarele motive: 
a) demisie; 
b) revocare; 
c) pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat; 
d) pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a desemnat; 
e) expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, consilier local sau judeţean, deţinut în autoritatea 

administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
f) imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile; 
g) deces. 

(5) La sfârşitul mandatului toţi membrii Consiliului Director şi Comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt obligaţi să predea 
actele şi documentele Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces-verbal întocmit în acest sens. 

(6) Consiliul Director îşi poate elabora un Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul de 
Administraţie. 

Art.27. (1) Membrii Consiliului Director sunt aleşi dintre reprezentanţii legali ai membrilor Asociaţiei, precum şi din 
aparatele de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene ai unităţilor administrativ-teritoriale membre, în limita a cel mult o 
pătrime din componenţa sa. 

(2) După expirarea perioadei pentru care au fost aleşi, membrii Consiliului Director au posibilitatea de a rămâne în 
funcţie pentru un nou mandat, dar nu mai mult de două mandate consecutive. 

Art.28. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de lucru lunare sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui 
sau a cel puţin o treime dintre membrii săi. 

Art.29. (1) Consiliul Director lucrează valabil în prezenţa majorităţii dintre membrii săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. Hotărârile Consiliului Director se semnează de membrii Consiliului Director prezenţi. Lipsa fără motiv a unui 
membru la trei întâlniri consecutive ale Consiliului, poate atrage excluderea acestuia din Consiliul Director. 

(2) Hotărârile luate de Consiliul Director, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru 
membrii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului Director sau au votat împotrivă. 

Art.30. Atribuţiile Consiliului Director: 
a) numeşte, pe bază de concurs, Directorul executiv al aparatului tehnic, care va avea un vot consultativ în Consiliul 

Director; 
b) analizează şi decide asupra cererilor de înscriere în Asociaţie şi le înaintează spre confirmare Consiliului de 

Administraţie; face propuneri motivate cu privire la excluderea membrilor; 
c) transmite instituţiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componenţă ale Consiliului Director, a 

conturilor bancare, precum şi a sediului Asociaţiei; 
d) propune cvantumul taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor; 
e) aprobă fişele posturilor şi derulează procedurile de angajare a personalului aparatului tehnic, aprobat de Consiliul 
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de Administraţie sau convenit prin prevederile contractelor de finanţare; 
f) propune Consiliului de Administraţie spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei; 
g) asigură funcţionarea eficientă a compartimentelor aparatului tehnic (achiziţii publice, administrativ; contabilitate; 

audit; investiţii, patrimoniu şi proiectare; managementul proiectelor; turism, protecţia mediului; resurse umane; secretariat, etc.); 
h) asigură rapoartele periodice prevăzute de legislaţie sau de obligaţiile contractuale; 
i) stabileşte şi aprobă calendarul acţiunilor Asociaţiei; ia măsurile curente necesare pentru derularea activităţilor 

planificate; răspunde de calitatea, legalitatea şi încadrarea în costuri ai acestor activităţi; 
j) angajează programe de parteneriat cu organisme naţionale şi internaţionale; 
k) hotărăşte cu privire la încheierea de contracte cu terţe persoane; 
l) gestionează patrimoniul, conturile bancare şi activităţile financiare curente ale Asociaţiei; 
m) hotărăşte cu privire la participarea Asociaţiei la concursuri de finanţare şi asigură implementarea programelor 

conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor şi legislaţiei naţionale; 
n) acceptă donaţiile făcute Asociaţiei; 
o) prezintă anual Consiliului de Administraţie un raport cu privire la activitatea Consiliului Director, precum şi cu 

privire la situaţia financiară a Asociaţiei; 
p) hotărăşte în orice problemă curentă care nu este specificată prin statut ca fiind de competenţa Consiliului de 

Administraţie. 
Secţiunea a 4-a. Comisia de cenzori 

 

Art.31. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de cenzori, aleasă de Consiliul de Administraţie pentru 
un mandat de 3 ani. 

(2) În realizarea competenţelor sale, Comisia de cenzori: 
a) verifică sursele de venituri ale Asociaţiei, conform prevederilor bugetare, programelor de asistenţă şi documentelor 

primare ale Asociaţiei; 
b) verifică, inopinant şi periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite şi gestionate resursele materiale şi 

financiare ale Asociaţiei, conform documentelor de evidenţă şi urmărire; 
c) verifică încadrarea cheltuielilor Asociaţiei în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administraţie sau de 

programele de finanţare angajate de Asociaţie; 
d) verifică legalitatea şi conformitatea întocmirii documentelor bancare şi a extraselor de cont; 
e) verifică legalitatea, conformitatea şi încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute de lege şi de 

prevederile contractelor de finanţare ale Asociaţie; 
f) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor de plată a salariilor şi indemnizaţiilor aprobate, cu prevederile 

bugetare; 
g) prezintă semestrial Consiliului Director rapoarte scrise asupra activităţii sale; 
h) prezintă Consiliului Director propuneri pentru o mai eficientă gestionare a resurselor materiale şi băneşti ale 

Asociaţiei; 
i) întocmeşte Rapoarte anuale de control a gestiunii Asociaţiei şi le prezintă Consiliului de Administraţie; 
j) poate participa la şedinţele Consiliului Director, în care se dezbat probleme din domeniul său de competenţă; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul de Administraţie al Asociaţiei. 

(3) Comisia de cenzori este alcătuită din trei membri, dintre care cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil 
autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Consiliul de Administraţie. 
Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament de organizare şi funcţionare. 
 

Secţiunea 5-a. Aparatul tehnic 
 

Art.32. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un director 
executiv. 

Art.33. (1) Consiliul director numeşte, pe bază de concurs, un director executiv al aparatului tehnic al Consiliului de 
Administraţie. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul de Administraţie, Consiliul Director 
sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii executive a aparatului tehnic, având statutul juridic 
de angajat al Asociaţiei. Persoana acestuia poate fi schimbată în condiţiile stabilite de codul muncii şi, respectiv, de contractul 
colectiv şi individual de muncă. 

(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi 
administrare ale Asociaţiei, dar are vot consultativ în Consiliul Director. 

Art.34. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului executiv, în domenii conforme cu 
scopul şi obiectivele asociaţiei. 

(2) Personalul aparatului tehnic al Asociaţiei va fi format dintr-un număr de cel mult 50 de persoane, angajate pe bază 
de contract individual de muncă, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

(3) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii 
Consiliului Director, aprobate de Consiliul de Administraţie. 

 

Secţiunea a 6-a. Registrele legale 
 

Art.35. Asociaţia, prin Secretarul Consiliului Director, va ţine şi va actualiza următoarele registre legale: 
a) Hotărârile Consiliului de Administraţie; 
b) Hotărârile Consiliului Director;  
c) Procesele-verbale ale Consiliului de Administraţie;  
d) Procesele-verbale ale Consiliului Director;  
e) Bilanţul şi contul de profit şi pierdere;  
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f) Registrul inventar;  
g) Registrul rapoartelor Comisiei de cenzori; 
h) Registrul rapoartelor de audit;  
i) Lista membrilor. 

 

Secţiunea a 7-a. Procesele-verbale 
 

Art.36. Lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Director se consemnează în procese-verbale, înregistrate într-
un registru special, semnate de Preşedinte şi de cel care l-a întocmit. 

Art.37. Procesele-verbale vor fi ataşate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate timp de cel puţin 5 
(cinci) ani, dacă prin lege nu se prevede o perioadă mai îndelungată. 

Art.38. Membrii Asociaţiei, Consiliului Director, Comisiei de cenzori şi aparatul tehnic vor avea dreptul de acces liber la 
registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii sau extrase după aceste procese-verbale, care vor fi semnate de către Preşedinte 
sau, în lipsa acestuia, de către doi membri ai Consiliului Director. 
 

CAPITOLUL V. 
CATEGORII ŞI RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI 

 

Art.39. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ______ şi constă din aporturi în numerar ai membrilor fondatori. 
(2) Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul Asociaţiei şi aporturi în natură. 

Art.40. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 
a) taxa de înscriere reprezentând echivalentul în lei a 1.000 EURO, la cursul oficial al BNR din ziua plăţii, 

plătibilă de membrii fondatori la constituirea Asociaţiei, iar de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la data aprobării de 
către Consiliul Director a cererii de primire în Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală este stabilită în EURO şi este echivalentul în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăţii, după 
cum urmează: 

b.1. Judeţul Covasna 10.000 EURO/an; 
b.2. Municipii, oraşe peste 50.000 de locuitori 6.000 EURO/an; 
b.3. Municipii, oraşe între 15.001-50.000 de locuitori 4.000 EURO/an; 
b.4. Oraşe sub 15.000 de locuitori 3.000 EURO/an; 
b.5. Comunele din judeţul Covasna:  

b.5.1. până la 2.000 de locuitori 1.000 EURO/an; 
b.5.2. între 2.001 şi 3.500 de locuitori 2.000 EURO/an; 
b.5.3. peste 3.500 de locuitori 3.000 EURO/an. 

c) dobânzi bancare; 
d) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile legii; 
i) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de compartimentele Asociaţiei; 
j) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 
k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 
l) alte forme de venituri. 

(2) Cotizaţia anuală se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este datorată. 
(3) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor financiare necesare îndeplinirii 

obiectivelor Asociaţiei. Dividendele obţinute de Asociaţie, din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în 
aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL VI. 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

Art.41. Asociaţia se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărâre judecătorească; 
c) prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 

Art.42. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
a) realizarea în totalitate sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 

termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Consiliului de Administraţie sau a Consiliului Director în conformitate cu 

prevederile prezentului statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Consiliul de Administraţie sau, 
după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita fixată, dacă acesta nu a fost complinit în termen de trei luni 
de la producerea sa. 

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul 
Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 

Art.43. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
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d) când Asociaţia a devenit insolvabilă. 
Art.44. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, luată cu votul a două treimi din numărul 

membrilor Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedintei la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Consiliului de Administraţie 
se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 

Art.45. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept 
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător prin atribuire de instanţa judecătorească competentă. 

Art.46. (1) În cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească, prevăzute la articolele de mai sus, lichidatorii vor fi 
numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească. 

(2) În cazul dizolvării hotărâte de Consiliul de Administraţie, lichidatorii vor fi numiţi de către Consiliul de Administraţie. 
(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi 

persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii. 
Art.47. Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă 

a activului şi pasivului Asociaţiei. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De 
asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub 
controlul Comisiei de cenzori. 

Art.48. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă 
numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile 
şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 

Art.49. Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui 
termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei. 

Art.50. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Art.51. Atât faţă de Asociaţie cât şi faţă de membrii asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. 
Art.52. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un 

memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie 
teritorială îşi are sediul Asociaţia. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi 
radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art.53. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră 
definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, 
împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li 
se va elibera, în acest scop, un act constatator. 

Art.54. Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei 
circumscripţie teritorială se află sediul Asociaţiei. 

Art.55. Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 

CAPITOLUL VII. 
DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.56. Primul mandat al membrilor Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori curge de la data rămânerii definitive a 
sentinţei prin care s-a dispus dobândirea personalităţii juridice a Asociaţiei şi a înregistrării acesteia în registrul special al instanţei. 

Art.57. Anul fiscal al Asociaţiei coincide cu anul calendaristic. 
Art.58. Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti de drept comun. 
Art.59. (1) Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 
Art.60. (1) Actul s-a redactat şi semnat în faţa ___________. 

(2) Prezentul STATUT a fost redactat în ___ exemplare originale în cadrul Cabinetului de avocat ___________care în 
conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 54/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat, atest identitatea reprezentanţilor 
părţilor, respectiv a domnului _________, domiciliat în _________;domnul _________. 

Art.61. Semnăturile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul statut. 
Art.62. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul statut. 

 

Anexa nr. 1 la Statutul 
 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A TERITORIULUI JUDEŢULUI COVASNA (ADETCOV) 
privind membrii Asociaţiei 

 

1. JUDEŢUL COVASNA cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr. 4, Cod fiscal 4201988, 
2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Cod 

fiscal 4404605, 
3. ORAŞUL COVASNA cu sediul în Oraşul Covasna, Str. Piliske Nr. 1, Cod fiscal 525200, 
4. COMUNA AITA MARE cu sediul în Comuna Aita-Mare, Str. Principală, Nr. 206, Cod fiscal 4201929, 
5. COMUNA ARCUŞ cu sediul în Comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron Nr. 237, Cod fiscal 16318699, 
6. COMUNA BĂŢANI cu sediul în Comuna Băţanii Mari, Str. Principală, Nr. 474, Cod fiscal 4202177, 
7. COMUNA BELIN cu sediul în Comuna Belin, Str. Principală Nr. 390, Cod fiscal 4404567, 
8. COMUNA BIXAD cu sediul în Comuna Bixad, Str. Ciucului Nr. 558, Cod fiscal 16355433, 
9. COMUNA BODOC cu sediul în Comuna Bodoc, Str. Principală Nr. 69, Cod fiscal 4404621, 
10. COMUNA BOROŞNEU MARE cu sediul în Comuna Boroşneu Mare, Nr. 393, Cod fiscal 4201970, 
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11. COMUNA BRATEŞ cu sediul în Comuna Brateş, Nr. 61, Cod fiscal 4404656,  
12. COMUNA BRĂDUŢ cu sediul în Comuna Brăduţ, Str. Şcolii, Nr. 171, Cod fiscal 4404400,  
13. COMUNA BREŢCU cu sediul în Comuna Breţcu, Str. Principală Nr. 142, Cod fiscal 14201864,  
14. COMUNA CATALINA cu sediul în Comuna Catalina, Nr. 413, Cod fiscal 4201783, 
15. COMUNA CHICHIŞ cu sediul în Comuna Chichiş, Str. Mare Nr. 103, Cod fiscal 4201899, 
16. COMUNA COMANDĂU cu sediul în Comuna Comandău, Nr. 63, Cod fiscal 4201937, 
17. COMUNA DALNIC cu sediul în Comuna Dalnic, Str. Principală Nr. 45, Cod fiscal 16355441, 
18. COMUNA DOBÂRLĂU cu sediul în Comuna Dobârlău, Str. Principală Nr. 233, Cod fiscal 527085,  
19. COMUNA ESTELNIC cu sediul în Comuna Estelnic, Str. Principală, Nr. 175, Cod fiscal 12257105, 
20. COMUNA GHELINŢA cu sediul în Comuna Ghelinţa, Nr. 345, Cod fiscal 4201945, 
21. COMUNA GHIDFALĂU cu sediul în Comuna Ghidfalău, Str. Principală Nr. 108, Cod fiscal 4201805, 
22. COMUNA HĂGHIG cu sediul în Comuna Hăghig, Str. M.Viteazul Nr. 258, Cod fiscal 527100, 
23. COMUNA ILIENI cu sediul în Comuna Ilieni, Nr. 97, Cod fiscal 4404419, 
24. COMUNA LEMNIA cu sediul în Comuna Lemnia, Str. Principală, Nr. 170, Cod fiscal 4201856,  
25. COMUNA MALNAŞ cu sediul în Comuna Malnaş, Str. Principală Nr. 30, Cod fiscal 4201759,  
26. COMUNA MERENI cu sediul în Comuna Mereni, Str. Principală Nr. 250, Cod fiscal 16260082, 
27. COMUNA MICFALĂU cu sediul în Comuna Micfalău, Str. Principală, Nr. 165, Cod fiscal 16410805, 
28. COMUNA MOACŞA cu sediul în Comuna Moacşa, Nr. 354, Cod fiscal 4201740, 
29. COMUNA OZUN cu sediul în Comuna Ozun, Str. Gábor Áron, Nr. 75, Cod fiscal 4201910, 
30. COMUNA POIAN cu sediul în Comuna Poian, Str. Principală, Nr. 10, Cod fiscal 4201953, 
31. COMUNA RECI cu sediul în Comuna Reci, Str. Principală Nr. 268, Cod fiscal 4404311, 
32. COMUNA SÂNZIENI cu sediul în Comuna Sânzieni, Str. Principală Nr. 337, Cod fiscal 4201821, 
33. COMUNA TURIA cu sediul în Comuna Turia, Str. Principală, nr. 835, Cod fiscal 4404630, 
34. COMUNA VALEA CRIŞULUI cu sediul în Comuna Valea Crişului, Str. Principală Nr. 136, Cod fiscal 527165, 
35. COMUNA VÂLCELE cu sediul în Comuna Vâlcele, Str. Podului Nr. 463, Cod fiscal 527175, 
36. COMUNA VÂRGHIŞ cu sediul în Comuna Vârghiş, Str. Principală, Nr. 423, Cod fiscal 4404478, 
37. COMUNA ZAGON cu sediul în Comuna Zagon, Str. Principală Nr. 144, Cod fiscal 4404486, 
38. COMUNA ZĂBALA cu sediul în Comuna Zăbala, Str. Principală, Nr. 829, Cod fiscal 4201848. 

 
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 44/2007 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilului (clădire şi teren aferent) care se dă în folosinţă gratuită din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna(ADETCOV) 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică care predă 
folosinţa 

Persoana juridică care 
primeşte folosinţa Datele de identificare 

1. Sfântu Gheorghe, P-ţa 
Libertăţii nr. 2, judeţul 

Covasna 

Judeţul Covasna, 
Consiliul Judeţean Covasna  

Asociaţia de Dezvoltare 
Economică a Teritoriului 

Judeţului Covasna (ADETCOV) 

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

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 44/2007 
 

PROIECT 
CONTRACT DE COMODAT 

 

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
 

Între 
Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin Demeter János-Preşedinte şi Ferencz Ludovic-Director executiv, în calitate de COMODANT şi  
Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV), reprezentată de _________, în 

calitate de COMODATAR, 
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a imobilului situat în mun. Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii 
nr. 2, jud. Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna către 
comodatar, în scopul funcţionării unei asociaţii cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care are drept scop realizarea în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal şi furnizării în comun a unor servicii publice, în condiţiile legii. 
Art.3. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 20 de ani, începând cu data la care bunul va fi predat comodatarului, pe baza 
protocolul de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului 
Judeţului Covasna (ADETCOV). 
Art.4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

a) Drepturile comodantului: 
- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 
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- să controleze modul în care este folosit şi întreţinut imobilul de către comodatar şi să ia măsurile ce se impun în vederea 
unei bune întreţineri a acestuia. 

b) Drepturile comodatarului:  
- să asigure folosinţa bunului pe toată durata contractului fără să aducă prejudicii proprietarului. 

c) Obligaţiile comodantului: 
- să cedeze comodatarului imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 2, jud. Covasna; 

d) Obligaţiile comodatarului: 
- să îngrijească bunul întocmai ca proprietarul acestuia. În acest scop va încheia contracte în nume propriu cu furnizorii de 

servicii conform propriilor nevoi. Totodată va efectua la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii la imobil; 
- să folosească bunul potrivit destinaţiei sale; 
- să nu cesioneze acest contract de comodat altcuiva sau să cedeze dreptul de folosinţă vreunei alte persoane fizice sau 

juridice; 
- să nu modifice clădirea fără consimţământul prealabil al comodantului; 
- să nu se angajeze într-o conduită prejudiciabilă în calitate de comodatar; 
- să suporte, de la data preluării bunului, toate cheltuielile necesare folosinţei acestuia, precum şi să execute lucrările 

asumate conform listei de lucrări, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant; 
- să restituie bunul la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract. 

Art.5. RISCURI 
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri: 
- dacă deteriorarea sau distrugerea se datorează conduitei culpabile a acestuia; 
- întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale; 
- folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract; 
- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său, atunci când există 

pericolul distrugerii acestuia. 
În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant. 

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: 
- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; 
- prin împlinirea termenului prevăzut în contract; 
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar; 
- prin acordul de voinţă al părţilor semnatare ale contractului; 
- când legea sau interesul public o impune. 

Art.7. FORŢA MAJORĂ 
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract. 
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după 

încheierea contractului, care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate. 
Art.8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate, de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
Art.9. DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi _________ în 2 (două) exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
 

COMODANT COMODATAR 
Consiliul Judeţean Covasna  

 
DEMETER JÁNOS 
PREŞEDINTE 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
FERENCZ LUDOVIC 

Asociaţia de Dezvoltare Economică a 
Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) 

 
 
 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 45/2007 
 

privind aprobarea propunerilor de modificare a încadrării 
în categorii funcţionale a unor sectoare de drumuri din 

judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 
Lajos, referitoare la aprobarea propunerilor de modificare a 
încadrării în categorii funcţionale a unor sectoare de drumuri 
din judeţul Covasna, având în vedere Rapoartele de avizare 
întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile: O.G. 

nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea 
nr. 82 /1998, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 1979/2004 privind preluarea unor sectoare 
de drumuri judeţene din domeniul public al judetului Brasov şi 
din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, precum şi din 
domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi 
Turismului, în vederea realizarii de către Compania Naţionala 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania-S.A. a 
activităţilor de interes naţional în domeniul administrării 
drumurilor naţionale în condiţiile legii, precum şi încadrarea 
acestor sectoare de drum în categoria funcţională a drumurilor 
naţionale, în baza art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din 
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Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă propunerile de modificare a încadrării în 
categorii funcţionale a unor sectoare de drumuri din judeţul 
Covasna, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărîrea nr. 45/2007 
 

Propuneri de modificare a încadrării in categorii funcţionale a unor sectoare de drumuri din judeţul Covasna 
 

Nr. 
crt. 

Categoria funcţională actuală 
Numărul, denumirea drumului şi sectorului de drum 

Propuneri de modificare-Categoria funcţională 
Numărul, denumirea drumului şi sectorului de drum 

1 
Drum judeţean DJ 103 

Limita Jud. Braşov-Araci (DJ 103E)-Vîlcele-Sf. Gheorghe (DJ 112) Km 17+987-34+312 
Drum judeţean DJ 103 

Limita Jud. Braşov-Araci (DN 13E) Km 17+987-19+202 

2 
Drum judeţean DJ 103E 

Araci (DJ 103)-Hăghig-Arini (jud.Braşov)-Belin-Aita Mare (DJ 131) Km 0+000-21+950 

Drum judeţean DJ 103E 
Hăghig (DN 13E)-Arini (jud.Braşov)-Belin-Aita Mare (DJ 

131) Km 0+000-15+825 

3 
Drum judeţean DJ 121 

Sf. Gheorghe (DN 12)-Reci-Ţufalău-Brateş-Covasna-Zăbala-Imeni-Cătălina (DJ 121F) 
Gara Tg. Secuiesc Km 0+000-68+735 

Drum judeţean DJ 121 
Covasna-Zăbala-Imeni-Cătălina (DJ 121F) Gara Tg. Secuiesc 

Km 0+000-18+038 

4 

Drum judeţean DJ 121A 
Întorsura buzăului (DJ 112E)-Sărămaş-Valea Mare-Broşneu Mic-Boroşneu Mare Ţufalău-
Moacşa (DN 11)-Pădureni-Angheluş-Ghidfalău (DN 12)-Valea Crişului (DJ 121B)-Aita 

Medie-Aita Mare (DJ 131) Km 0+000-68+735 

Drum judeţean DJ 121A 
Întorsura Buzăului (DJ 112E)-Sărămaş-Valea Mare-Broşneu 
Mic-Boroşneu Mare Ţufalău-Moacşa (DN 11)-Pădureni-

Angheluş-Ghidfalău (DN 12) Km 0+000-42+700 

5 
Drum judetean DJ 121A 

DN 12-Valea Crişului-Aita-Mare (DJ 131) Km 42+700-68+735 
Drum comunal DC 49 

DN 12-Valea Crişului-Aita Mare (DJ 131) Km 0+000-26+035 

6 
Drum judeţean DJ 122B 

DN 12-Malnaş-Băi-DJ 122 Km 0+000-3+830 
Drum comunal DC 44A 

DN 12-Malnaş-Băi-(DJ 122) Km 0+000-3+830 

7 Drum de exploatare 
DJ 121-Telechia Km 0+000-3+700 

Drum comunal DC 9A 
DN 13E-Telechia Km 0+000-3+700 

8 
Drum de exploatare 

DJ 121-Peteni Km 0+000-4+700 
Drum comunal DC 10A 

DJ 121-Peteni Km 0+000-4+700 

9 
Drum de exploatare 

DJ 103-Hetea Km 0+000-3+200 
Drum comunal DC 33B 

DN 13E-Hetea Km 0+000-3+200 

10 Drum de exploatare 
DJ 114-Cărpineni Km 0+000-10+800 

Drum comunal DC 2C 
DJ 114-Cărpineni Km 0+000-10+800 

11 
Drum comunal DC 41 

DJ 131-Doboşeni Km 0+000-2+465 
Drum comunal DC 41 

DJ 131 – Doboşeni-Brăduţ Km 0+000-3+302 

12 
Drum comunal DC 19 

DJ 121A-Bita Km 0+000-1+200 
Drum comunal DC 19 

DN 13E-Bita Km 0+000-1+200 

13 
Drum comunal DC 25 

DJ 121-Saciova Km 0+000-4+000 
Drum comunal DC 25 

DN 13E Saciova Km 0+000-5+900 

14 
Drum comunal DC 15 

DJ 103B-Valea Dobîrlăului Km 0+000-5+200 
Drum comunal DC 15 

DJ 103B-Valea Dobîrlăului Km 0+000-9+200 

15 
Drum comunal DC 44 

Băţanii Mari (DJ 122)-Malnaş Băi (DJ 122B) Km 0+000-18+450 

Drum comunal DC 44 
Băţanii Mari (DJ 122)-comuna Malnaş (DN 12) Km 0+000-

25+300 

 
HOTĂRÂREA Nr. 46/2007 

 

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

Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
întocmit în acest sens, rapoartele comisiilor de specialitate, 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
conformitate cu prevederile: H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 
ulterioare, Ordinul 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului-
cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a 
funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de 
studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de 
lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea Avizul nr. 1015639/ 03 aprilie 2007 al Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici art. 1, alin. (3) din anexa la 
H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, art. 12, alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2005 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în 
baza art. 91, alin. (1) lit. „d”, alin.5 pct.2 şi în temeiul art. 97 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1. Începând cu data de 3 aprilie 2007 se aprobă 
Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna, conform anexei nr. 1. 



 32

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

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

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă: 
Hotărârea nr. 3/2007 a Consiliului Judeţean Covasna, privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 46/2007 
 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 46/2006 

 

STATUL DE FUNCŢII 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

FUNCŢII PUBLICE 
 

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

Clasa Gradul profesional Treaptă de salarizare 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 
1. Director General Consilier I Superior 1 
2. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
3. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
4. Director General adjunct Consilier I Superior 1 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 
5.  Inspector I Principal 2 
6.  Inspector I Asistent 2 
7.  Inspector I Asistent 2 
8.  Inspector I Debutant  
b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
9.  Inspector I Principal 1 
10.  Inspector I Debutant  
11.  Inspector I Debutant  
12.  Inspector I Asistent 1 
13.  Inspector I Asistent 2 
14.  Inspector I Asistent 3 
15.  Inspector I Debutant  
16.  Referent III Principal 1 
c. Serviciu de asistenţă maternală 
17. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
18.  Inspector I Principal 1 
19.  Inspector I Principal 1 
20.  Inspector I Principal 2 
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Categorii de funcţii publice Nr. 
crt. Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

Clasa Gradul profesional Treaptă de salarizare 

21.  Inspector I Asistent 2 
22.  Inspector I Asistent 3 
23.  Inspector I Debutant  
24.  Inspector I Asistent 2 
25.  Inspector I Asistent 3 
d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
26. Şef serviciu Consilier I Principal 1 
27.  Consilier I Superior 1 
28.  Inspector I Debutant  
29.  Inspector I Principal 1 
30.  Inspector I Asistent 2 
31.  Inspector I Asistent 3 
32.  Inspector I Debutant  
33.  Inspector I Asistent 2 
34.  Referent III Superior 1 
35.  Referent III Superior 1 
e. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  
36.  Inspector I Superior 1 
37.  Referent III Superior 1 
38.  Referent III Principal 2 
f. Serviciul de evaluare complexă 
39.  Inspector I Superior 2 
g. Audit public intern 
40.  Auditor I Principal 2 
h. Compartiment contencios şi juridic 
41.  Consilier juridic I Principal 1 
42.  Consilier juridic I Debutant  
43.  Consilier juridic I Asistent 1 
i. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe 
44.  Inspector I Superior 1 
45.  Inspector I Principal 1 
46.  Referent de spec. II Asistent 1 
47.  Inspector I Asistent 2 
48.  Inspector I Asistent 2 
j. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii publice 
49.  Inspector I Principal 1 
50.  Referent de spec. II Asistent 1 
k. Serviciul economic, finanţe, contabilitate 
51. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
52.  Inspector I Superior 3 
53.  Inspector I Asistent 3 
54.  Referent III Superior 1 
55.  Referent III Superior 1 
56.  Referent III Principal 1 
57.  Referent III Principal 3 
58.  Referent III Principal 1 
l. Biroul resurse umane 
59. Şef birou Consilier I Principal 1 
60.  Consilier I Superior 1 
61.  Referent III Superior 1 
62.  Referent III Superior 1 
63.  Referent III Superior  1 
64.  Referent III Principal 2 
m. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice 
65.  Inspector I Superior 2 
66.  Inspector I Asistent 1 
67.  Inspector I Asistent 2 
68.  Referent de spec. II Superior 1 
69.  Referent III Principal 1 
n. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 
70. Şef serviciu Consilier I Superior 1 
n.1. Compartiment pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi 
71.  Inspector I Principal 1 
72.  Referent de spec. II Asistent 1 
73.  Referent III Superior 1 
74.  Referent III Asistent 1 
n.2. Compartiment pentru persoane vârstnice şi persoane singure 
75.  Inspector I Principal 2 
76.  Inspector I Asistent 2 
77.  Inspector I Asistent 2 
n.3. Compartiment pentru persoane cu nevoi 
78.  Consilier I Superior  1 
79.  Inspector I Principal 1 
80.  Inspector I Asistent 2 
o. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
81.  Referent III Superior 1 
82.  Referent III Superior  1 
TOTAL 82 
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PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor 
Gradul profesional/ 
treapta profesională 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 
a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 

83. Psiholog  S  
84. Psiholog  S  

b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 
85. Psiholog  S  
86. Psiholog  S  

c. Serviciu de asistenţă maternală 
87. Psiholog  S  
88. Psihopedagog  S  

d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 
89. Psiholog  S  

e. Serviciul de evaluare complexă 
90. Psiholog  S  
91. Psihopedagog  S  
92. Medic  S  
93. Medic  S  

f. Serviciul administrativ 
94. Administrator Şef serviciu M I 
95. Referent  S/SSD IA 
96. Referent  S/SSD IA 
97. Referent  M IA 
98. Muncitor calif (cond. auto)  M I 
99. Muncitor calif (cond. auto)  M I 
100. Muncitor calif (intretinere)  M I 
101. Îngrijitor (curăţenie)  M I 

g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
102. Medic Primar Preşedinte S  

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 
102,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
103,5 Educator – învăţător Şef casă PL I 
104,5 Educator Şef casă M Def. 
105,5 Educator de specialitate Şef casă M  
106,5 Educator de specialitate Şef casă PL  
107,5 Asistent medical  PL/M  

108,5-124,5 Educator de specialitate  PLM/G  
125,5 Referent  M IA 
126,5 Administrator  M I 
127,5 Muncitor calif (cond.auto)  M/G I 
128,5 Muncitor calif (intreţinere)  M/G III 
129,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 
130,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 
131,5 Educator  M Def. 

132,5-134,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
135,5 Administrator  M II 
136,5 Muncitor calif (cond.auto)  M/G III 

137,5-138,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G V 
IV. a. Complex de Servicii comunitare Baraolt 

139.5 Inspector de specialitate/medic specialist Şef serviciu S IA 
140,5 Administrator  PL/M I 
141,5 Muncitor calif (intreţinere)  M/G I 
142,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 

IV. b. Casa familială Baraolt 
143,5 Inspector de specialitate/asistent medical principal/ referent Şef casă S/PL/M II/IA 

144,5-147,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. c. Centru de zi Baraolt 

148,5-150,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. d. Centru de reabilitare Baraolt 

151,5 Psihopedagog  S/SSD  
152,5 Asistent medical principal  PL/M  

153,5-154,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
IV. e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt 

155,5-160,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
161,5-162,5 Asistent medical principal  PL/M  

V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 
163,5 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 
164,5 Referent   M IA 
165,5 Administrator  M I 

166,5- 181,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
182,5 Asistent medical principal  PL/M  
183,5 Psiholog  S  
184,5 Îngrijitor curăţenie  M/G I 
185,5 Muncitor calificat  M/G IV 
186,5 Muncitor calificat  M/G IV 
187,5 Muncitor calificat  M/G II 
188,5 Muncitor calificat  M/G II 
189,5 Muncitor calificat  M/G II 
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Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor 
Gradul profesional/ 
treapta profesională 

190,5-191,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
192,5 Muncitor necalif (bucătar)  M/G  
193,5 Muncitor necalif (ingrijitor)  M/G  
194,5 Muncitor necalificat   M/G  
195,5 Spălătoreasă  M/G  

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului 
196,5 Inspector de specialitate Şef centru S III 
197,5 Asistent medical principal  PL/M  
198,5 Asistent medical  PL/M  

199,5-204,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
205,5 Muncitor calif (bucătar)  M III 
206.5 Îngrijitor   M/G I 

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

VIII. Complex de servicii comunitare Sfintu Gheorghe 
207,5 Insp spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf.Gheorghe 
208,5-210,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. b. Centru Maternal Sf.Gheorghe 
211,5-214,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
215,5-216,5 Asistent medical principal  PL  

217,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 
VIII. c. Casa de tip familial Sf.Gheorghe nr.1 

218,5 Inspector de specialitate/Referent  Şef casă S/M I/IA/IA 
219,5-222,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. d. Casa de tip familial Sf.Gheorghe nr.2 
223,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

224,5-227,5 Educator de specialitate  PL/M/G  
VIII. e. Casa de tip familial Ilieni 

228,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
229,5-232,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IX. Asistenţi maternali profesionişti 
233,5-413,5 Asistent maternal profesionist  M/G  

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

414,5 Insp.de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 
415,5-416,5 Asistent social  S  

417,5 Psiholog  S  
418 Consilier juridic  S  
419 Asistent medical  PL  
420 Administrator  M I 

421-422 Referent  M IA 
423 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 
424 Muncitor calif (cond.auto)  M/G I 
425 Muncitor calif (intreţinere)  M/G I 
426 Muncitor calif   M/G III 

X. a. Casa de tip familial Cernat 1-2 
427-428 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
429-436 Educator de specialitate  PL/M  

X. b. Casa de tip familial Mereni 
437 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

438-441 Educator de specialitate  PL/M  
X. c. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg.Secuiesc 

442-444 Educator de specialitate  PL/M/G  
X. d. Casa de tip familial Tinoasa 

445 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
446-451 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. e. Casa de tip familial Lunga 
452 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

453-458 Educator de specialitate  PL/M  
X. f. Casa de tip familial Tg. Secuiesc 

459 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 
460-463 Educator de specialitate  PL/M  

X. g. Centru de Reabilitare Tg.Secuiesc 
464 Inspector de specialitate Şef centru S IA 
465 Asistent social  S  
466 Psiholog  S  
467 Psihopedagog  S  
468 Logoped  S  
469 Kinetoterapeut  S  
470 Medic  S  
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Funcţia Nr. 
crt. de execuţie de conducere 

Nivelul studiilor 
Gradul profesional/ 
treapta profesională 

471-479 Educator de specialitate  PL/M  
X. h. Centru de zi pentru copilul neglijat Tg. Secuiesc 

480-482 Educator de specialitate  PL/M/G  
X. i. Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg Secuiesc 

482,5 Artterapeut  S  
483,5 Instructor de ergoterapie  M  

X. j. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc 
484,5 Insp de specialitate Şef centru S I/IA 

485,5-490,5 Educator de specialitate  M/G  
X. k. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  

491,5 Educator   M II 
492,5-495,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. l. Centru de servicii de Recuperare Neuromotorie pt. persoane cu handicap a adultului Tg Secuiesc 
496 Medic Specialist  S  
497 Kinetoterapeut  S  
498 Asistent medical   PL  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale 
499 Psiholog principal Şef centru S  
500 Asistent social  S  
500,5 Psiholog principal  S  
501 Medic  S  

502-506 Educator de specialitate  PL/M  
507 Administrator  M I 
508 Muncitor calif (bucătar)  M III 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
509 Asistent social/Inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 
510 Asistent social  S  
511 Psiholog  S  

512-514 Educator de specialitate  PL/M  
XIII. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vărstnice Lemnia 

515 Medic specialist Şef centru S  
516 Asistent social  S  
516,5 Referent  PL/M IA 

517,5-519,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 
520,5-522,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

523,5 Muncitor necalificat  M/G  
524,5 Administrator  M I 

525,5-526,5 Paznic  M/G I 
XIII. a. Serviciu Socio- Medicale pt. persoane vărstnice Lemnia 

527,5 Kinetoterapeut  S  
528 Fizioterapeut  S  

529-531 Asistent medical  PL/M  
532-539 Soră medicală/infirmieră  M/G  

XIII. b. Complex de Servicii Comunitare pt. persoane vărstnice Lemnia 
540 Asistent medical  PL/M  

541-544 Soră medicală/infirmieră  M/G  
TOTAL 544 

 
HOTĂRÂREA Nr. 47/2007 

 

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

reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Covasna, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2006 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 
data de 03 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea 
reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Covasna, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2006, având în vedere: 
raportul de specialitate nr. 153/S /20 martie 2007, al secretarului 
judeţului Covasna rapoartele de avizare ale Comisiilor de 
specialitate nr. I, II şi V, ale Consiliului Judeţean Covasna, 
întocmite în acest sens, art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 4 şi 8 din H.G. 
nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare 
a comisiei pentru protecţia copilului, art. 1 alin (3) şi art. 26 din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna privind 
aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Covasna şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2006, în baza art. 
91 alin.(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 
nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
18/2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1* care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă punctul 1 al articolului unic al Hotărârii nr. 18/2006 
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna
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Anexa nr. 1* la Hotărârea nr. 47/2007 
 

Componenţa nominală şi pe funcţii a Comisiei pentru protecţia copilului Covasna 
 

Preşedinte-dl. Varga Zoltán, Secretar al Judeţului Covasna 
Vicepreşedinte-d-na Vass Mária, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

Membrii: 
- d-na dr. Creţu Maria, medic specialist pediatru, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna; 
- d-na Fabian Letiţia, psihopedagog desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna; 
- d-na Nastea Mihaela, reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna; 
- d-na Ivan Serena, reprezentant al Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Covasna; 
- d-na Kato Ibolya, reprezentant al organismelor private acreditate din partea Fundaţiei Diaconice KIDA din Ilieni. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 48/2007 

 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 

Proiectul „Însuşirea metodologiei de îngrijire a persoanelor 
vârstnice în funcţie de nevoile individuale, cunoscând 
tehnicile practicate în ţările dezvoltate ale Uniunii 

Europene” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 3 aprilie 2007, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna la Proiectul „Însuşirea metodologiei de îngrijire a 
persoanelor vârstnice în funcţie de nevoile individuale, 
cunoscând tehnicile practicate în ţările dezvoltate ale Uniunii 
Europene” văzând Raportul de specialitate al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: Apelul 
naţional pentru propuneri de proiecte pe anul 2007, la Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării profesionale (ANPCDEFP): Programul de învăţare 
pe tot parcursul vieţii-Grundtvig 2, Parteneriate pentru învăţare, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2007 privind 
aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna pe anul 2007, Hotărârea nr. 
99/2004 privind aprobarea protocolului de colaborare între 
Consiliul Judeţean Covasna (România), Consiliul Judeţean 
Värmland (Suedia) şi Autoguvernarea Judeţului Heves 
(Republica Ungară), în baza art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 2 şi în 
temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Proiectul 
„Însuşirea metodologiei de îngrijire a persoanelor vârstnice în 
funcţie de nevoile individuale, cunoscând tehnicile practicate în 
ţările dezvoltate ale Uniunii Europene” 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 03 aprilie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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DISPOZIŢIA Nr. 53/2007 
 

cu privire la modificarea art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 34/2007 privind 
aprobarea continuării activităţii domnului Kiss Jenő 

Kálmán în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Bod 
Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă 

determinată de cel mult 18 luni 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, analizând referatul 
Direcţiei Economice nr. 612/05.03.2007 privind propunerea de 
modificare a art. 1 al Dispoziţiei nr. 34/2007 privind aprobarea 
continuării activităţii domnului Kiss Jenő Kálmán în funcţia de 
director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 
Könyvtár, pe perioadă determinată de cel mult 18 luni având în 
vedere dispoziţiile: art. 51, alin. (5) din Legea bibliotecilor nr. 
334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 
10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică, în baza art. 104, alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 106, 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată 

DISPUNE: 
 

 

Art.1. Art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 34/2007 privind aprobarea continuării activităţii 
domnului Kiss Jenő Kálmán în funcţia de director al Bibliotecii 
Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă 
determinată de cel mult 18 luni, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă continuarea activităţii domnului Kiss Jenő 
Kálmán în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Bod 
Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, pe perioadă determinată de 
cel mult 18 luni, stabilindu-i-se un salariu de bază de 1121 lei, 
corespunzător funcţiei de execuţie de bibliotecar gr. IA, la care 
se adaugă o indemnizaţie de conducere de 50%, un spor pentru 
suprasolicitare neuropsihică de 5% şi un spor de vechime în 
muncă de 25%.” 

Art.2. Prezenta dispoziţie urmează a fi ratificată în şedinţa 
ordinară din luna martie, anul curent, a Consiliului Judeţean 
Covasna. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
însărcinează Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 08 martie 2007 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei Juridice, pe anul 2006 
 

Comisia juridică din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, şi-a desfăşurat activitatea, conform legii, în şedinţe convocate de 
regulă anterior şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţean Covasna. 

Marea majoritate a proiectelor de hotărâri ce-au fost introduse pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Judeţean 
Covasna, uneori chiar şi în şedinţele extraordinare, au făcut obiectul avizării Comisiei Juridice. 

Membrii Comisiei Juridice se preocupă de studiul proiectelor de hotărâri supuse atenţiei lor, cât şi a materialelor întocmite de 
direcţiile de specialitate ori de iniţiatorul proiectelor, solicitând ori de câte ori se impune documente suplimentare ori prezenta şi în 
faţa comisiei a unor specialişti. 

În cea mai mare parte, Comisia a avizat proiectele de hotărâri, dar nu de puţine ori a formulat propuneri de amendamente, iar în 
unele cazuri au solicitat amânarea discutării proiectelor de hotărâri. 

Au existat şi cazuri în care nu am avizat proiectele de hotărâri, iar cu ocazia şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţean ne-am 
motivat opinia noastră consultativă. 

Membrii Comisiei Juridice încearcă să-şi perfecţioneze permanent activitatea, conştientă fiind de importanţa activităţii sale. 
Relaţiile dintre membrii comisiei este una de colaborare şi colegialitate, încercând cu toţii să ne îndeplinim cu probitate, 

abnegaţie şi demnitate mandatul încredinţat. 
Preşedinte Comisie, 

Calinic Sabin 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2006 
Comisia de relaţii externe şi integrare europeană 

 

Comisia relaţii externe şi integrare europeană a desfăşurat activitatea conform legislaţiei în vigoare şi conform regulamentului 
de funcţionare a Consiliului Judeţean Covasna. 

Membrii comisiei s-au întrunit în fiecare lună în şedinţa comisiei de specialitate unde au dezbătut proiectele de pe ordinea de zi 
a şedinţei ordinare a consiliului judeţean, au analizat proiectele de hotărâri, au cerut lămuriri, date suplimentare de la personalul de 
specialitate a consiliului judeţean, au venit cu propuneri. Propunerile formulate au fost înaintate de către preşedintele comisiei 
comitetului consultativ, unde - dacă a fost nevoie - s-a făcut în consens modificărilor necesare proiectului de hotărâre. 

Comisia de Relaţii externe şi integrare europeană - în contextul aderării româniei la UE - unde cunoaşterea limbilor de mare 
circulaţie devine o necesitate pentru a putea participa la proiecte europene - a venit cu propunerea în faţa plenului consiliului 
judeţean de a organiza cursuri de limbi străine pentru consilieri şi pentru angajaţii Consiliului Judeţean. Propunerea a fost 
acceptată în unanimitate. Au fost elaborate listele cu consilierii care doresc să participe la cursul de limbă engleză şi franceză - la 
nivel de începător şi avansat. 

Activitatea comisiei se realizează prin activitatea membrilor acestei comisii, care sunt detailate în raporturile de activitate a 
fiecărui consilier. 

22 februarie 2007 
dr. Tatár Márta Éva 

Preşedintele Comisiei VII 
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Megyei tanácsosi tevékenységeim 2006-os évben 
Boldizsár Béla Megyei tanácsos 

 
Miután a kihallgatásokban meg voltam akadájozva a polgármester Jakab Edith által, legtöbbször az úton töltöttem el azt az időt. 

A kihallgatásokról szóló programot elmulasztja a Polyáni tanács kifüggeszteni, több alkalommal is ezt kértem. 
Felszólalásaimban feldolgoztam a Kézdivásárhelyi boncoló terem újra indítását a korház területén! Ne elvinni a halottakat 

Sepsiszentgyörgyre! 
A Bélafalvi gyerekek ingázása a városba és a község központba. 
Az utak állapota Bélafalván és a wc a bár szomszédságában az utcán! 
A pályázati pénzek elosztásáról szóló határozat tervezet, felső Háromszék is kapjon egyenlően a megye más területeihez képest. 
A Lemhényi rendőrök áramlopása! 
Az engedély nélküli építkezések:-kaptak-e a rendőrök büntetést a megyei vezetéstől? 

 

Dátum: 2006 február 22. 
Tisztelettel: 

Boldizsár Béla 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 
Consilier judeţean Boldizsár Béla 

 

După ce am fost oprit, de către doamna primar Jakab Edit, să ţin audienţe cu cetăţenii, de multe ori acest timp am petrecut pe 
străzi. 

Primăria comunei Poian a omis să afişeze programul de audienţe cu cetăţenii, cu toate că de multe ori am solicitat acest lucru. 
Când am luat cuvântul am solicitat punerea în funcţiune a sălii de disecţie din cadrul spitalului din Tg. Secuiesc. Să nu ducem 

morţii la Sf. Gheorghe! 
Transportul copiilor din comuna Belani în oraş şi în centrul comunei. 
Starea drumurilor din comuna Belani şi WC de pe lângă barul din comună. 
Hotărârea privind repartizarea sumelor provenite din programe, şi localităţile din zona Tg. Secuiesc să primească în proporţie 

egală, faţă de celelalte unităţi administrative din judeţ. 
Furtul curentului de către poliţiştii din Lemnia! 
Construire fără autorizaţie de construire: - dacă poliţiştii au primit amendă din partea conducerii judeţului. 

 

Data: 22.02.2006 
Cu stimă, 

Boldizsár Béla 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 
Consilier judeţean Calinic Sabin 

 

Subsemnatul Calinic Sabin, consilier în Consiliul Judeţean Covasna, ales în anul 2004, pe listele Partidului Social Democrat, în 
legătură cu activitatea mea în cadrul Consiliului Judeţean Covasna, prezint următorul raport de activitate: 

Am participat la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean. 
Am studiat cu atenţie toate proiectele de hotărâri ce urmau a fi dezbătute, formulând amendamente în cadrul şedinţelor, ori 

argumentând punctele de vedere pe care le-am susţinut. Am propus, atunci când a fost cazul iniţierea unor proiecte de hotărâri.  
În calitatea de preşedinte al Comisiei Juridice a Consiliului Judeţean Covasna, am căutat să prezint colegilor mei chestiunile 

supuse examinării Comisiei, din punctul de vedere juridic, având profesia de jurist. 
Consider că am desfăşurat o activitate rodnică şi în cadrul Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică de pe lângă Consiliul 

Judeţean Covasna, în care sunt membru. 
Am formulat obiecţiuni şi amendamente asupra Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, ori de câte ori s-a 

impus acest lucru, prin prisma intereselor cetăţenilor pe care o reprezint, în acelaşi spirit de echilibru şi bună înţelegere, care cred 
că trebuie să caracterizeze activitatea Consiliului Judeţean Covasna. 

Am formulat program de audienţe, din păcate această activitate nu s-a desfăşurat din lipsa persoanelor care să solicite audienţă. 
Legătura cu alegătorii am ţinut-o şi o ţin prin intermediul întâlnirilor directe, la Consilii Locale ori la sediul partidului al cărui 
membru sunt. 

Am căutat să îndeplinesc cu cinste, probitate şi ab negaţie mandatul încredinţat de cetăţenii judeţului Covasna. 
 

Consilier judeţean 
Calinic Sabin 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 

Consilier judeţean Demeter Miklós 
 

Subsemnatul Demeter Miklós consilier judeţean al formaţiei politice UDMR cu privire la activitatea desfăşutrată în anul 2006 
prezint următorul raport: 

- Ca urmare a demisiei d-lui Kicsi József, de pe lista supleant, UDMR prin adresa nr. 71/16.03.2006 am fost nominalizat de 
aceasta pentru ocuparea mandatului rămas vacant la Consiliul Judeţean Covasna. 

- Prin Hotărârea nr. 30/2006 al Consiliului Judeţean Covasna a fost validat mandatul subsemnatului, ca consilier, şi la data de 
30.03.2006 am depus Jurământul în faţa plenului acestui for. 

- În cunoştinţă de cauză, cu privire la efectivul redus datorată demisiei d-lui consilier Kicsi József la Comisia amenajarea 
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teritoriului şi administraţia publică locală am depus prima opţiune la această comisie. Urmând să optez ca a doua opţiune şi pentru 
comisia de învăţământ. 

- Am făcut parte din comisia de validare a mandatelor consilierilor judeţeni. 
- Cu o singură excepţie, sarcini majore la locul e muncă, am participat la toate şedinţele în plen al Consiliului Judeţean 

Covasna începând cu luna martie 2006. 
- Am fost prezent la toate şedinţele de lucru al Comisiei de Amenajarea teritoriului şi administraţie publică locală. 
- Am participat la dezbaterile comisie de învăţământ şi cultură la care am fost invitat. 
- Audienţele oferite cetăţenilor la comuna Ozun în cursul anului 2006 au fost lipsite în mare măsură de interes. 
- În afară de Primarul localităţii şi de conducerea şcolii din localitate nu s-a prezentat nimeni la aceste audienţe, cu toate că 

programul a fost afişat la primărie pe un loc vizibil. 
- Am participat la diferite evenimente în această comună. 

 

Consilier judeţean 
Demeter Miklós 

 
RAPORT ANUAL  

Consilier judeţean Fejér László Ödön 
 

Activităţile mele în anul 2006 au constat în prezenţa la şedinţele atât a Comisiilor de specialitate cât şi a Consiliului Judeţean 
Covasna ori de câte ori am putut participa.  

În anul 2005 am fost ales ca membru AGA în cadrul SC Drumuri şi Poduri Covasna SA, în care am luat parte ca membru activ 
şi în anul 2006. Cifra de afaceri a SC Drumuri şi Poduri Covasna SA în anul 2006 a fost de 13.710.739 lei, însemnând o creştere 
de 144% faţă de anul 2005, iar rezultatul brut fiind de 1.295.839 lei, cu o creştere de 235% faţă de 2005. 

În perioada 8-13 octombrie 2006, împreună cu delegaţia Consiliului Judeţean Covasna, am participat la festivalul „Zile Deschise 
2006” la Bruxelles, eveniment care s-a adresat reprezentanţilor a peste de 100 de regiuni şi oraşe din întreaga Europa. 

Tema evenimetului fiind: „Să investim în Europa regiunilor şi oraşelor-iniţiative ale parteneriatului public-privat pentru 
dezvoltare şi creare de locuri de muncă”. 

Participarea judeţului Covasna la un astfel de eveniment a fost una foarte importantă şi oportună.  
Sperând că reuşesc să reprezint folos Consiliul Judeţean şi în viitor. 

Sf. Gheorghe, 29.03.2007 
Cu stimă, 

Fejér László Ödön 
 

RAPORT  
asupra activităţii desfăşurate în anul 2005 

Consilier judeţean Kopacz László 
 

În urma alegerilor locale din anul 2004, fiind ales consilier judeţean formaţiunii politice UDMR, mi-am asumat reprezentarea în 
consiliul judeţean a unei părţi a populaţiei din zona în care domiciliez şi în care îmi desfăşor activitatea profesională. 

În calitate de consilier judeţean şi preşedinte al comisiei economice al Consiliului Judeţean Covasna, în centrul activităţii mele 
am aşezat interesele generale ale colectivităţii în care îmi exercit mandatul, participând la activităţile autorităţilor administraţiei 
publice locale al municipiului Tg. Secuiesc, pentru a cunoaşte problemele cu care se confruntă şi a le transmite şi susţine în faţa 
autorităţii administraţiei judeţene. 

Astfel în cursul anului 2005, Consiliului Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţa de 13 ori, din care 6 şedinţe ordinare şi 7 
şedinţe extraordinare. În cadrul şedinţelor au fost supuse analizării şi dezbaterii o serie largă de probleme din sfera de competenţe 
a autorităţii publice judeţene, precum: 

- probleme economico-financiare; 
- execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul financiar expirat; 
- bugetul propriu al judeţului precum şi a instituţiilor subordonate; 
- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat din alte 

surse, în condiţiile legii; 
- repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- modul de utilizare a rezervei bugetare; 
- împrumuturile, virările de credite; 
- documentaţii privind impozitele şi taxele judeţene, precum şi a taxelor speciale; 
- programe şi prognoze de dezvoltare economico-sociale; 
- administrarea domenilului public şi privat al judeţului Covasna; 
- închirierea, concesionarea, vânzarea, darea în administrare sau în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public 

şi privat al judeţului; 
- asocierea cu unităţi administrativ-teritoriale în scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 
- înfinţarea de servicii publice de interes judeţean; 
- contractarea prin licitaţii publice şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul judeţean; 
- acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi 

educativ-ştiinţifice şi sportive; 
- alocarea fondurilor necesare pentru instituţiile culturale şi sociale înfiinţate precum şi pentru protecţia copilului; 
- precum şi alte materiale. 

În şedinţele consiliului în cursul anului 2005 s-au adoptat 171 de lucrări. În calitatea mea de preşedinte al comisiei economice, 
am organizat şedinţele de comisii premergătoare şedinţelor de consiliu, în cadrul cărora au fost examinate, dezbătute şi avizate 118 
proiecte de hotărâri şi 23 alte materiale transmise de secretarul general al judeţului. 
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Cu ocazia analizării şi dezbaterii proiectelor de hotărâri şi a altor materiale, am avut în vedere susţinerea intereselor 
colectivităţilor, prezentate de autorităţi spre soluţionarea consiliului, considerând oportune, sens în care s-au formulat propuneri, 
recomandări şi interpelări la cele discutate, cum ar fi: 

- la discutarea Raportului privind activitatea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe, s-a formulat propunerea 
înfiinţării unei secţii externe la Întorsura Buzăului; 

- la analizarea activităţii şcolilor speciale Olteni, şi Sf. Gheorghe s-au formulat propuneri în sensul gospodăririi mai 
judicioase a resurselor financiare; 

- s-a propus reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor. 
În vederea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală, în cursul 

anului, am organizat întâlniri cu cetăţenii şi am scordat audienţe conform programului stabilit. 
În calitatea de preşedinte al comisiei economice am făcut parte din delegaţii cu scopul cunoaşterii informării reciproce cu 

problemele administraţiei publice locale (autoguvernării) în judeţele înfrăţite. Totodată am reprezentat comunitatea locală la 
Adunarea Generală a Regiunilor Europene, organizat la Strasburg, ocazie cu care, principala preocupare a fost familiarizarea 
aleşilor locali cu cerinţele ce se impun comunităţilor locale de Uniunea Europeană în vederea aderării României. 

Redactarea prezentului Raport anual de activitate, are la bază dispoziţiile art. 52, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum art. 136 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 27/2005, modificată. 

 

Tg. Secuiesc, la 28 aprilie 2006. 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 
Consilier judeţean Şerban Valeriu 

 

În cursul anului 2006 activitatea mea de consilier judeţean s-a desfăşurat după cum urmează: 
1. Am participat activ la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean, unde, aşa cum reiese din materialele 

şedinţelor am ridicat şi am propus o serie de probleme legate de: 
- asigurarea unor fonduri pentru executarea lucrărilor de drumuri judeţene; 
- îmbunătăţirea activităţii unor instituţii, mai ales în domeniul sanitar, cultural şi sportiv, care au subordonarea Consiliului 

Judeţean; 
- probleme legate de investiţiile în infrastructură ce urmează a se realiza în cadrul judeţului; 
În comisia pentru administraţia publică şi amenajarea teritoriului, ca secretar al acesteia, am participat la toate şedinţele 

unde am avut o serie de propuneri: 
- calitatea lucrărilor la drumurile judeţene; 
- organizarea unor licitaţii pentru achiziţionarea unor bunuri; 
- propuneri pentru îmbunătăţirea structurii organizatorice a direcţiei tehnice din cadrul Consiliului Judeţean; 
- propuneri pentru transparenţă mai mare în deciziile şi hotărârile luate de Consiliul Judeţean. 

2. În cadrul Comitetului Consultativ de pe lângă Preşedintele Consiliului Judeţean, am participat activ la toate şedinţele 
organizate cu propuneri pentru: 

- organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean; 
- îmbunătăţirea activităţii unor compartimente din cadrul Consiliului Judeţean; 
- propunerea unor materiale spre dezbaterea în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean; 
- propunerea unor materiale spre dezbaterea în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean; 
- organizarea unor festivităţi anume, cum a fost ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, 1 Decembrie 1918. 

3. Din decembrie 2006 am revenit membru în cadrul Consiliului de administraţie a Casei de Sănătate. 
4. Întâlniri cu cetăţeni şi audienţe: 

În cursul anului 2006 am primit în audienţă un număr de 35 persoane care au ridicat următoarele probleme: 
- lipsa locuinţelor în oraşe pentru tineri; 
- pensionarii au ridicat problema pensiilor reduse şi au solicitat eventual să li se acorde tichete pentru masă; 
- unii locatari din blocuri au reclamat că din cauza sărăciei, a şomajului ridicat nu pot întreţine familia şi plata unor 

cheltuieli la întreţinere; 
- s-a ridicat şi problema că consiliile locale nu acordă atenţie reparării străzilor, trotuarelor, lipsa de curăţenie şi igienă, mai 

ales în diferite zone ale localităţilor. 
Am încercat să soluţionez unele probleme ridicate şi cu sprijinul Consiliului Local Sf. Gheorghe, s-a reuşit să primească 

apartamente unii tineri, dar şi unele persoane evacuate din locuinţele care au fost retrocedate proprietarilor. 
În cursul anului 2006 am participat la 3 şedinţe la consiliile comunale Dobârlău şi Valea Mare, am avut discuţii cu unii cetăţeni 

din aceste comune care au solicitat soluţionarea următoarelor aspecte: 
Repararea pe drumuri judeţene între Boroşneu-mic - Valea Mare, între Ozun-Teliu pentru varianta spre Întorsura Buzăului. 
Asigurarea cuprinderii în plan şi finanţare a lucrării pentru podul peste Tărlung. 
Asigurarea unor fonduri pentru şcoala din comuna Valea Mare. 
La Întorsura Buzăului s-a ridicat problema asigurării de fonduri pentru terminarea spitalului, lucrare care trenează de mulţi ani. 

5. În anul 2006: 
Am participat la dezbaterea unor proiecte, ca Incubatorul de afaceri, refacerea furnalului de la Bodvaj, consolidarea drumului 

judeţean de la Balvanyos. 
Am făcut parte din comisiile de recepţie la finalizarea unor lucrări realizate, mai ales din fondurile alocate de guvern. 
Am participat din partea Consiliului Judeţean la depuneri de coroane, cât şi la alte manifestări organizate la Arcuş, Sf. 

Gheorghe, cât şi la ziua de 15 martie ca invitat din partea organizaţiei UDMR Sf. Gheorghe. 
În cursul anului am participat la activităţile organizate privind pregătirea celor 2 proiecte importante pentru: 

- managementul integrat al deşeurilor; 
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- reabilitarea sistemelor de alimentare şi canalizare ale judeţului. 
Ca urmare a celor constatate în anul 2006 propun conducerii următoarele: 
Asigurarea unor mijloc de transport pentru servicii de drumuri care să ne ajute şi în deplasările comisiei din care face parte în 

judeţ. 
Analizarea urgentă a modului de implementare a celor două proiecte amintite mai sus pentru a organiza doi operatori judeţeni 

pentru cele două domenii. 
Organizarea unui schimb de experienţe în judeţul Sibiu-Tg. Mureş pe tema operatorului regional pentru alimentarea cu apă şi 

canalizare în judeţul nostru. 
Înfiinţarea postului de director tehnic la Direcţia de sistematizare şi amenajarea teritoriului.  
Sf. Gheorghe la 01.03.2007 

Consilier judeţean 
Şerban Valeriu 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006 

 

Consilier judeţean Tatár Márta Éva 
 

În calitate de preşedinte a comisiei de relaţii externe şi integrare europeană am condus şedinţele comisie de specialitate care s-a 
întrunit în fiecare lună înaintea şedinţelor ordinare a Consiliului Judeţean. 

Propunerile formulate în aceste şedinţe au fost prezentate Comitetului Consultativ unde prin consens am elaborat modificările la 
proiectul de hotărâre dacă au fost nevoie. 

Am participat cu regularitate la şedinţele comitetului consultativ şi la şedinţele ordinare şi extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna. 
În ianuarie 2006 la Esztergom am semnat în numele Consiliului Judeţean programul de colaborare pentru anul 2006 între 

judeţele Covasna, Heves şi Varmland. 
Având în vedere că Balul Judeţului organizat în mod tradiţional de către Consiliul Judeţean Heves este un bal de binefacere, în 

2006 conducerea judeţului Heves a extins pentru prima dată activitatea de binefacere la un judeţ înfrăţit adică judeţul nostru. Ne-a 
cerut să nominalizăm şi noi un scop umanitar. În acest context s-a propus strângerea de fonduri pentru tratamentul în străinătate a 
fetiţei Bocz Imola din Baraolt. La acest program au participat şi Judeţul Varmland, ulterior şi Judeţul Veszprem şi Maine et Loire. 
Eu consider foarte important faptul că programele noastre de colaborare cu judeţele înfrăţite s-au îmbogăţit şi cu o latură 
umanitară, emoţională, ceea ce contribuie în mod esenţial la o apropiere dintre locuitorii din judeţe înfrăţite. 

În cadrul AER sunt activă în comisia socială şi de sănătate. În acest context mă preocupă două probleme care necesită rezolvare 
şi în judeţul nostru. Primul este îmbătrânirea populaţiei. În acest context am participat la o consfătuire la Viena cu tema „Aging 
Europa” organizat de Ministerul Sănătăţii din Austria fiind la preşedinţia U.E. Problemele dezbătute acolo şi posibilităţile de 
colaborare în acest domeniu au fost prezentate de către mine colegior medici la un simpozion medical organizat de colegiul 
Medicilor jud. Covasna, cât şi la Direcţia de asistenţă socială şi la o întâlnire cu Asociaţia Femeilor din or. Covasna. 

O altă problemă de mare actualitate în Europa este „e-healt”, adică folosirea IT în asistenţă medicală. Asistăm la o schimbare de 
paradigmă în asistenţa medicală europeană, la care în curând şi România trebuie să se alăture, ce ar fi de dorit ca judeţul nostru să 
fie un judeţ pilot în implementarea IT în asistenţa medicală în folosul pacienţilor din judeţul nostru. În anul 2006 am încercat să 
mă documentez care sunt programele care ar putea să fie implementate şi în judeţul nostru, respectiv care sunt posibilităţile de 
proiecte de colaborare. Sunt convinsă că în anul 2007 putem să facem primii paşi concreţi. 

Am participat la şedinţele consiliului de conducere a Direcţiei de asistenţă socială şi ocrotirea copiilor. La cererea fracţiunii 
UDMR am avut întâlmiri cu directorul direcţiei în vederea găsirii de soluţii pentru viitor de a scădea progresiv numărul copiilor 
abandonaţi care intră anual în sistem şi pentru găsirea de modalităţi viabile de inserţie socială a copiilor care ajung la majorat. Am 
subliniat şi necesitatea diversificării programelor de asistenţă socială pentru vârstnici. Am propus, şi propunerea a fost acceptată în 
unanmitate pentru distincţia”Pro comunae Covasna” pe dr. Benedek Géza, fondatorul spitalului de cardiologie Covasna. Am scris 
şi am prezentat laudaţia la festivitatea de decernare a distincţiei. 

Am ţinut audienţele cu locuitorii oraşului Covasna. Din păcate la aceste audienţe au venit foarte puţincetăţeni. Întâlnirile au fost 
în primul rând cu consilierii locali. 

Covasna, 22 februarie 2007 
Consilier judeţean 
Tatár Márta Éva 

 
ANALIZA ANUALĂ 

a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare la 
nivelul Consiliului Judeţean Covasna, pentru anul 2006 

 

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a apărării naţionale şi are la bază 
prevederile Constituţiei şi principiile doctrinei militare de apărare a României. Aceasta cuprinde ansamblul de măsuri şi de 
acţiuni care se stabilesc şi se realizează în timp de pace în vederea valorificării potenţialului economic şi uman al ţării pentru 
satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război. 

Actul normativ cadru care reglementează activitatea din domeniul pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare este 
Legea nr. 477/2003, care în art. 41, alin. 3 prevede că ,,Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi 
agenţii economici vor analiza anual şi ori de câte ori este nevoie, modul în care sunt îndeplinite sarcinile ce le revin pe linia 
pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi vor stabili măsurile ce se impun”. 

Consiliul Judeţean Covasna asigură aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea din domeniul 
pregătirii naţionale şi a teritoriului pentru apărare prin activitatea Comisiei pentru Probleme de Apărare, constituită la nivelul 
instituţiei, prin dispoziţia preşedintelui, având componenţa şi atribuţiile stabilite, conform art. 61 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin H.G. nr. 
370/2004. 
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În temeiul prevederilor art. 35 din Legea Apărării Naţionale nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Covasna a sprijinit activitatea Oficiului de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare al judeţului 
Covasna, care printr-o strânsă colaborare cu Comisia pentru Probleme de Apărare au urmărit realizarea sarcinilor ce revin la nivel 
judeţean în cadrul procesului de pregătire a economiei şi teritoriului pentru apărare. 

Urmare a situaţiilor deosebite care apar în caz de mobilizare sau război, se impune ca în timp de pace să fie pregătite anumite 
măsuri care să asigure o aprovizionare raţionalizată a populaţiei civile cu anumite produse de bază alimentare şi nealimentare, în 
funcţie de: necesităţile fiziologice ale diverselor categorii socio-profesionale; vârstă; gradul de participare a fiecărei persoane la 
activităţile desfăşurate pentru susţinerea efortului de apărare a ţării, precum şi asigurarea stării de sănătate a tuturor cetăţenilor. 

La sfârşitul anului 2005 Consiliul Judeţean Covasna a primit extrasul din Planul de mobilizare cu defalcarea indicatorilor pe 
consilii locale şi localităţi, indicatorii de plan privind produsele alimentare şi nealimentare destinate consumului raţionalizat al 
populaţiei, servicii comerciale prestate populaţiei şi lucrări de investiţii-construcţii.  

După primirea documentelor menţionate anterior, pentru aplicarea în condiţii optime a măsurilor speciale de pregătire a 
economiei şi teritoriului pentru apărare, menţionate mai sus, Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru 
Apărare al judeţului Covasna împreună cu Comisia pentru Probleme de Apărare, constituită la nivelul Consiliului Judeţean au 
efectuat un complex de măsuri tehnico-organizatorice, după cum urmează: 

1. S-au stabilit sursele de aprovizionare şi s-a urmărit modul de soluţionare a cererilor de asigurare cu bunuri materiale 
şi servicii solicitate de unităţile militare, la mobilizare prin planul de garnizoană; 

2. S-a repartizat consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale, Programul de aprovizionare cu produse 
agroalimentare şi industriale, ce urmează a fi distribuite în mod raţionalizat în situaţii deosebite prevăzute de lege; 

3. S-au asigurat prin agenţii economici din judeţ localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele de transport 
necesare formaţiunilor medico-sanitare (Spitale de zonă interioară), prevăzute a se înfiinţa în situaţii deosebite la mobilizare sau 
război; 

4. Au fost transmise către consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale, aplicaţiile pentru aprovizionarea 
populaţiei cu produse raţionalizate la nivelul comunei/oraşului/municipiului, în scopul actualizării reţelei de magazine care 
asigură distribuirea produselor alimentare şi nealimentare în regim raţionalizat; 

5. S-a întocmit Planul de măsuri privind organizarea aprovizionării populaţiei în primele zile ale declarării stării de război; 
6. S-a întocmit şi actualizat Carnetul de mobilizare al Consiliului Judeţean Covasna; 
7. În cursul anului 2006 a fost numită Comisia de negociere a condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuirea 

către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau război; 
8. Au fost luate măsuri pentru aplicarea Ordinului nr. 2061/329/191 al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme 

Speciale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuirea către 
populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război şi a 
Ordinului nr. 109/196/5/16930/63/540 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin 
introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, 
în caz de mobilizare sau de război, 

9. S-a asigurat participarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna la lucrările Comisiei mixte de rechiziţii, 
organizată la nivelul judeţului Covasna; 

10. S-a întocmit bugetul pentru primul an de război al judeţului şi s-a comunicat la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 338/2002, s-au întocmit documentele privind asigurarea personalului 
necesar desfăşurării activităţii instituţiei prin mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare, strict necesar 
continuării activităţii autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor publice. În acest sens au fost întocmite şi înaintate 
autorităţilor competente spre avizare şi aprobare următoarele documente:  

- Cererea de mobilizare la locul de muncă; 
- Tabelul cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă; 
- Registrul pentru evidenţa nominală a angajaţilor care au obligaţii militare (rezervişti); 
- Tabelul nominal cuprinzând rezerviştii angajaţi aflaţi în evidenţa Centrului militar judeţean care pot fi mobilizaţi la locul 

de muncă;  
- Situaţia numerică privind rezerviştii aprobaţi pentru a fi mobilizaţi la locul de muncă. 

Au fost reactualizate fişele de evidenţă militară a angajaţilor aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna şi 
a consilierilor judeţeni.  

Comisia pentru Probleme de Apărare, constituită la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, stabileşte următoarele măsuri şi 
acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare la nivelul 
judeţului, după cum urmează: 

- intensificarea acţiunilor de coordonare şi control la nivelul consiliilor locale în domeniul pregătirii economiei şi a 
teritoriului pentru apărare prin echipe comune, constituite din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Covasna, cu atribuţii în 
domeniu, şi reprezentanţi ai O.M.E.P.T.A. Covasna, urmărindu-se conştientizarea membrilor comisiilor pentru probleme de 
apărare constituite la nivel de comune de importanţă majoră ce o implică pregătirea de apărare. 

- în cadrul propunerilor bugetare viitoare, în programul de investiţii a Consiliului Judeţean Covasna, este necesar a se 
solicita fonduri pentru construcţii noi care să mărească gradul de protecţie al populaţiei prin adăpostire.  
 

VICEPREŞEDINTE, 
BAKA MÁTYÁS 

PREŞEDINTELE COMISIEI PT. PROBLEME DE APĂRARE 
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