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RAPORTUL PREŞEDI�TELUI CO�SILIULUI JUDEŢEA� COVAS�A 
cu privire la modul de îndeplinire ale atribuţiilor proprii și ale hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 116, alin. (1) lit. „l” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
consiliului judeţean. 

Având la bază dispoziţiile legale mai sus menţionate, Vă rog să-mi permiteţi să supun analizei şi dezbaterii Dumneavoastră Raportul anual cu privire la modul 
de îndeplinire a atribuţiilor proprii si a hotărârilor Consiliului judeţean Covasna, în anul 2007, structurat pe principalele atribuţii prevăzute de lege şi sarcini date de 
Consiliul Judeţean Covasna prin hotărârile adoptate. 
 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMI�ISTRAŢIE PUBLICĂ: 
1. Domeniul administraţie publică 

Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea activităţii consiliilor locale este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care asigură îndeplinirea sarcinilor în vederea coordonării activităţii consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin 
Hotărârea nr. 133/2006, Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea Activităţii Consiliilor Locale, prin atribuţiile stabilite, a acţionat în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor Consiliului Judeţean Covasna în relaţia acestuia cu ministere, serviciile descentralizate ale ministerelor din judeţul nostru şi alte instituţii ale 
administraţiei centrale, prin transmiterea circularelor, precizărilor primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţilor deliberative şi executive ale 
administraţiei publice locale, urmând ca, după caz, datele solicitate după centralizare au fost transmise la termenele stabilite.  

Activitatea compartimentului în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-a bazat pe 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi a propriului Regulament de organizare şi 
funcţionare.  

Astfel în cursul anului 2007, Consiliului Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 15 ori, după cum urmează:  
- de 11 ori în şedinţe ordinare; 
- de 4 ori în şedinţe extraordinare, ocazii cu care s-au adoptat 177 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 356 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă. Actele administrative 
adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea activităţii consiliilor locale, asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor Comisiei Consultative prin 
secretariatul acesteia, potrivit art.146 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi complimentările ulterioare.  

În cursul anului 2007, cu scopul asigurării unui permanent schimb de informaţii între conducerea executivă a Consiliului Judeţean Covasna, prin Dispoziţia nr. 
143/2005 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna s-a constituit Comitetul Consultativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, ca autoritate 
deliberativă, care s-a întrunit în 12 şedinţe analizând problemele potrivit sferei de competenţă. 

O altă atribuţie ce intră în competenţa compartimentului este asigurarea activităţii de secretariat al Comisiei judeţene Covasna pentru analizarea proiectelor de 
stemă ale judeţului Covasna, şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna. 

Considerată drept „o adevărată imagine a unei comunităţi”, indiferent cât de unică sau cât de mare este acesta, „STEMA” este blazonul şi cartea de vizită a 
oamenilor ce convieţuiesc pe respectivele meleaguri. Stema fiecărui unităţi administrativ-teritoriale trebuie să simbolizeze într-o formă concentrată tradiţiile 
istorice, precum realităţile economice şi socio-culturale locale, specifice judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor, prevederile HG nr. 25/2003 stabilind modul 
de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor.  

Având la bază cele prezentate, în cursul anului 2007 au fost înaintate spre analiză Comisiei judeţene de analizare a propunerilor de stemă a oraşului Covasna şi 
a comunelor Aita-Mare, Ghidfalău, Estelnic, Ilieni, Valea Crişului şi Zagon, care le-a analizat şi a transmis documentaţia către Biroul Zonal al Comisiei Naţionale 
de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.  

În conformitate cu prevederile HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi complimentările ulterioare, 
preşedintelui Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele ce constituie 
contravenţii prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis s-a desfăşurat în anul 
2007 controlul privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 2078 buc. 
certificate de producător, ocazii cu care nu s-au constat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de art. 10 lit. „a” şi „h” din HG nr. 661/2001. 

Compartimentul a colaborat prin secretarul Comisiei de coordonare, îndrumare şi control al activităţii PSI la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 
îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin consiliilor locale în domeniul situaţiilor de urgenţă, a sprijinit instruirea şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 
Urgenţă constituite la nivelul consiliilor locale, a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea şi 
coordonarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană şi interjudeţeană. 

În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, compartimentul a elaborat Instrucţiuni pentru Consiliul Judeţean Covasna 
cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, a efectuat instructajului introductiv general pentru 10 noi angajaţi în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna. 

2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii 
În cursul anului 2007 în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 13 cereri de solicitări de informaţii de interes public. Având în 

vedere faptul că, într-o cerere au fost cuprinse mai multe solicitări, în total au fost rezolvate favorabil 68 de solicitări, 9 solicitări au fost redirecţionate spre 
rezolvare către instituţiile abilitate. Majoritatea cererilor au fost adresate pe suport de hârtie (12), şi unu pe suport electronic. Cererile adresate de persoane fizice 
este de 7, restul de 12 de cereri au fost adresate de către persoane juridice. Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative. 

În cursul anului 2007, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie 
dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea: 

a) Proiectului de hotărâre cu privire la participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna-
ADETCOV, 

b) Proiectului de hotărâre proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI 
PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”, respectiv 

c) Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008. 
În anul 2007 la Consiliul Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 50 de petiţii, dintre care un număr de 9 de petiţii au fost greşit îndreptate, drept 

urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 aceste petiţii au fost trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor 
sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. Restul petiţiilor, în număr de 41, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost 
analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. În analiza şi soluţionarea scrisorilor şi cererilor ridicate în audienţe sau depuse în scris de către cetăţeni s-a 
insistat pe analiza operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate conform competenţelor Consiliului Judeţean. 

3. Domeniul juridic-contencios 
Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică care 

îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului judeţean Covasna cât şi la cerere, 
consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de 
specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare. 

În anul 2007 Consiliul Judeţean Covasna a participat în nume propriu în 23 procese din care: 
 Nr. acţiuni introduse de Instituţia Prefectului judeţului Covasna împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 1 
 Nr. acţiuni proprii: 4 
 Nr. acţiuni introduse de alte persoane juridice sau fizice împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 18 
 Nr. cazuri de reprezentare a consiliilor locale/instituţii subordonate prin mandat: 3  
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Stadiul derulării acestor procese: 
În anul 2007 Instituţia Prefectului judeţului Covasna a promovat o singură acţiune împotriva Consiliului judeţean Covasna. 

-Prefectul judeţului Covasna, prin acţiunea introdusă la Tribunalul Covasna, secţia Contencios Administrativ, a chemat în judecată Consiliul Judeţean 
Covasna, pentru anularea Autorizaţiei de construire nr. 123/27.06.2006. Consiliul Judeţean Covasna, prin întâmpinarea depusă a arătat că autorizaţia de construire 
a fost emisă cu respectarea prevederilor legale privind emiterea autorizaţiilor. Drept urmare, instanţa, a dispus efectuarea unei expertize topografice de către un 
expert în domeniu, acordând termen de judecată pentru data de 15.04.2008. 

În cursul anului 2007 figurează pe rol 3 procese pe care l-a intentat Consiliului Judeţean Covasna, după cum urmează:  
-Consiliul Judeţean Covasna a chemat în judecată pe S.C. „Proiect Covasna” S.A. pentru obligarea acestuia la inventarierea şi predarea patrimoniului 

judeţului Covasna, respectiv Consiliului Judeţean Covasna studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor, a elementelor de 
infrastructură; studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului. În sprijinul nostru 
am apelat şi la ajutorul Arhivelor Naţionale ale României-Direcţia Judeţeană Covasna, care la rândul lui a atenţionat pe pârât în vederea intrării în legalitate, şi în 
consecinţă, a constituirii şi predării dosarelor aflate în arhiva lor. În şedinţa de judecată din data de 18.10.2006 Consiliul Judeţean Covasna a cerut suspendarea 
judecării cauzei în condiţiile art. 242 cod pr. Civilă, iar Tribunalul Covasna, prin încheierea din data de 18.10.2006 a suspendat judecarea cauzei. În data de 18 
noiembrie 2007 acţiunea înaintată de Consiliul Judeţean Covasna s-a perimat. 

-Consiliul Judeţean Covasna a chemat în judecată pe Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale; Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 
Braşov şi pe ADN Sf. Gheorghe pentru obligarea acestuia la anularea actului nr. 92/37946/01.11.2007 şi a răspunsului la plângerea prealabilă nr. 
93/24689/06.12.2007 emise de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, respectiv la obligarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale la emiterea unui nou act în care să soluţioneze favorabil cererea noastră de avizare a amplasării unui panou publicitar pe DN 11 la Km 19+092 dreapta. 
În şedinţa din 05.02.2008 Tribunalul Covasna a pus în discuţia părţilor competenţa materială a Tribunalului Covasna şi în consecinţă a declinat competenţa 
materială în favoarea Curţii de Apel Brașov. În prezent cauza a fost trimisă la Curtea de Apel Braşov, care încă nu a stabilit un termen de judecată. 

-Judeţul Covasna și Consiliul Județean Covasna au intentat o acțiune împotriva SC AGRO PAN STAR SRL pentru obligarea acestuia la plata 
prejudiciului în valoare de 53.270,92 lei reprezentând diferența de preț cu care Consiliul Județean Covasna a fost nevoit să achiziționeze laptele UHT în urma 
rezilierii contractelor nr. 212/2006 șio 220/2006 încheiate cu pârâta. Cauza a format obiectul Dos. nr. 1649/305/2007 al Judecătoriei Sf. Gheorghe. Cauza a fost 
trimisă spre competentă soluționare Tribunalului Covasna, pe al cărui rol se află și în prezent. Cauza în data de15.04.2007 a fost suspendată până la soluționarea 
Dos. nr. 934/119/2007, aflat pe rolul aceleiași instanțe. 

Împotriva Consiliului Judeţean Covasna au fost iniţiate 18 acţiuni în anul 2007, respectiv în anii anteriori dar aflate încă pe rol, după cum urmează: 
-Zajzon Etelka şi Zajzon Bela a înaintat împotriva Consiliului Local al Comunei Ozun şi Consiliului Judeţean Covasna o acţiune la Judecătoria Sfântu 

Gheorghe prin care a solicitat recunoaşterea contractului de vânzare-cumpărare încheiată între Zajzon Etelka şi soţul său, Zajzon Bela şi Páljános Viktória, născută 
Tohăneanu. Prin Încheierea din 20 februarie 2008 la Dosarul nr. 2573/305/2007 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean 
Covasna. 

-Asociaţia Cultul Eroilor a înaintat împotriva Consiliului Judeţean Covasna o acţiune la Tribunalul Covasna prin care a solicitat anularea Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 292/2007 privind respingerea Notificării nr. 89/2002 a Asociaţiei Cultul Eroilor în dosarul nr. 1599/119/2007. 
Instanţa de judecată a suspendat cauza, în baza art. 1551 C.pr.civ., pe motivul că reclamanta nu s-a conformat dispoziţiilor date potrivit celor menţionate în citaţie, 
referitor la lămurirea obiectului cererii, motivele de nelegalitate şi netemeinicie ale actului atacat, împiedicând buna desfăşurare a litigiului. 

-Becsey László-Gyula, preşedintele Asociaţiei Club Sportiv Tenis de Masă „ELITE” Sf. Gheorghe, a înaintat o contestaţie la Tribunalul Covasna prin care 
solicită acordarea sprijinului financiar pentru proiectul depus de Asociaţia Club Sportiv Tenis de Masă „ELITE” Sf. Gheorghe . Cauza a format obiectul dosarului 
nr. 1441/2006 a Tribunalului Covasna care a fost suspendată în data de 14 septembrie 2006. În data de 16 octombrie 2007 acţiunea înaintată de reclamant s-a 
perimat. 

-Numiţii Pălăşan Nicolae, Gyergyai Erzsébet, Kusztura János, Molnár Zoltán, Rădulescu Dan, Todor Alexandru, Serac Izabella, Baicu Ana, Kolumbán 
Tünde Csilla, Movilă Maria, Biró Csaba, Demeter Zsuzsa şi József Etele au înaintat o acţiune în contencios administrativ împotriva Consiliului Judeţean Covasna, 
prin care au solicitat anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2006 privind aprobarea unor măsuri referitoare la reglementarea situaţiei juridice a 
unui imobil din patrimoniul judeţului Covasna şi obligarea Consiliului Judeţean Covasna la plata sumei de 100.000 RON, cu titlu de daune morale. Tribunalului 
Covasna a admis în parte acţiunea reclamanţilor. Împotriva acestei Sentinţe civile Consiliul Judeţean Covasna a declarat recurs. Recursul se află în curs de judecată 
pe rolul Curţii de Apel Braşov. Recursul a fost respins. 

-Numiţii Pălăşan Nicolae, Gyergyai Erzsébet, Kusztura János, Molnár Zoltán, Rădulescu Dan, Todor Alexandru-medici stomatologi şi Serac Izabella, 
Baicu Ana, Kolumbán Tünde Csilla, Movilă Maria, Biró Csaba, Demeter Zsuzsa şi József Etele-tehnicieni dentari au înaintat o acţiune în contencios administrativ 
împotriva Consiliului Judeţean Covasna, prin care au solicitat, în baza OUG nr. 110/2005, obligarea Consiliului Judeţean Covasna la: emiterea unei hotărâre de 
aprobare a listei spaţiilor din proprietatea privată a consiliului judeţean cu destinaţie de cabinete medicale stomatologice, precum şi laboratoarelor; afişarea unei 
liste cu aceste spaţii şi comunicarea către reclamanţi faptului că spaţiile respective fac obiectul OUG nr. 110/2005; constituirea comisiei pentru vânzarea acestor 
spaţii; încheierea contractelor de vânzare-cumpărare şi acordarea de daune cominatorii. Faţă de acesta, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871/09.10.2007 
dispoziţiile OUG nr. 110/2005 au fost declarate în totalitate neconstituţionale. Pentru aceste motive, instanţa de judecată în data de 25.10.2007 a suspendat 
judecarea cauzei. Consiliul Judeţean Covasna în data de 10.03.2008 a solicitat repunerea pe rol a cauzei şi judecarea în fond, respingând acţiunea reclamanţilor, pe 
motivul că a dispărut temeiul juridic al acţiunii introductive de instanţă ale reclamanţilor. (termen de judecată 06.05.2008). 

-Numitul Petruse Alexandru, cetăţean german, prin acţiunea introdusă la Judecătoria Sfântu Gheorghe solicită obligarea Consiliul Judeţean Covasna, ca 
administrator a drumurilor judeţene, la plata de despăgubiri civile în cuantum de 2394,63 lei, inclusic dobânda legală, urmare a unui eveniment rutier produs pe 
drumul judeţean DJ 112. Reclamantul arată în cererea de chemare în judecată că circulând pe drumul judeţean DJ 112 cu masina proprietatea personală, a intrat 
într-o groapă nesemnalizată, avariind astfel autoturismul. În întâmpinarea depusă de către Consiliul Judeţean Covasna, prin preşedinte, s-a arătat că, înainte de data 
producerii evenimentului rutier, Consiliul Judeţean Covasna a încheiat un contract de execuţie de lucrări cu S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A., obiectul 
contractului fiind întreţinerea pe timp de vară şi plombarea drumurilor judeţene, printre care şi drumul judeţean în speţă. Urmare a acestui fapt, reclamantul a 
chemat în garanţie S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A., totodată menţinând pretenţiile faţă de Consiliul Judeţean Covasna. După parcurgerea etapelor a unui 
proces civil, instanţa urma să se pronunţe asupra cauzei în data de 11.02.2008, dar având în vedere cererea reclamantului prin care s-a solicitat introducerea în 
procesul civil şi a judeţului Covasna, instanţa a dispus repunerea pe rol a dosarului, acordând un nou termen de judecată pentru data de 05.05.2008. 

-Prin acţiunea introdusă la Tribunalul Covasna, secţia Contencios Administrativ, domnul Diaconu Tiberiu solicită instanţei obligarea Consiliului Judeţean 
Covasna la emiterea acordului unic pentru Planul Urbanistic Zonal nr. 436/2007 „Lotizare Zona cu Livezi” şi la plata de daune interese în valoare de 4981352 lei. 
Prin întâmpinarea depusă, Consiliul Judeţean Covasna a arătat că nu putea emite avizul unic în speţă fără avizul favorabil al consiliului local Sfântu Gheorghe, 
conform legislaţiei în domeniu, solicitând respingerea acţiunii reclamantul ca fiind nefondată. În faza de probaţiune a procesului civil, instanţa a admis proba cu 
martori şi efectuarea unor expertize, acordând termen de judecată pentru data de 15.04.2008. 

-S.C. Agro Pan Star S.R.L., prin acţiunea introdusă la Tribunalul Covasna, secţia Contencios Administrativ, ca urmare a Sentinţei civile nr. 
207/01.03.2007, rămasă definitivă şi irevocabilă, solicită instanţei obligarea Consiliului Judeţean Covasna la emiterea unui act administrativ şi la plata amenzii 
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin întâmpinare s-a arătat că emiterea actului 
administrativ în cauză şi plata amenzii este condiţionată de existenţa unei Sentinţe civile admise, ori în cazul de faţă, Sentinţa civilă în cauză a fost respinsă ca fiind 
inadminisibilă, fiind vorba de o interpretare greşită a dispozitivului Sentinţei civile nr. 207/01.03.2007 de către reclamant. Prin Sentinţa civilă nr. 981/25.09.2007, 
instanţa a respins acţiunea reclamantul ca fiind inadmisibilă. Împotriva Sentinţei civile mai sus menţionate reclamantul S.C. Agro Pan Star S.R.L a formulat recurs 
la Curtea de Apel Braşov. Curtea de Apel Braşov s-a pronunţat în data de 15.01.2008, respingând recursul. 

-Szotyori Nagy Áron Gergely şi Borbath Kurucz Gabriella au chemat în judecată Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; Consiliul Judeţean Covasna, 
Primăria Sf. Gheorghe şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice pentru obligarea pârâţilor la emiterea deciziei/dispoziţiei prevăzute de Legea nr. 10/2001 
precum şi la plata daunelor morale. Cauza a format obiectul dosarului nr. 367/2005 a Tribunalului Covasna care a fost suspendată în data de 8 iunie 2005. 
Reclamantul Szotyori Nagy Áron Gergely a solicitat repunerea pe rol a cauzei. Tribunalul Covasna prin Sentinţa civilă nr. 717/2007 a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a Consiliului Judeţean Covasna şi a Statului Român şi a admis în parte acţiunea reclamanţilor împotriva Primăriei Sf. Gheorghe şi primar, 
respectiv a respins acţiunea împotriva Prefecturii judeţului Covasna. Împotriva sentinţei instanţei de fond au formulat apel reclamanţii. Curtea de Apel Braşov prin 
Decizia civilă nr. 182/Ap/2007, pronunţată în dosarul nr. 82/119/2005 a respins recursurile declarate de reclamanţi şi Primăria Sf. Gheorghe. 

-Szotyori Nagy Áron Gergely a chemat în judecată Instituţia Prefectului Judeţului Covasna-Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001; Consiliul Judeţean 
Covasna şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice pentru anularea proceselor verbale ale Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001. Cauza a format 
obiectul dosarului nr. 444/64/2006 a Tribunalului Covasna. Tribunalul Covasna prin Sentinţa civilă nr. 715/207 a luat act de renunţarea reclamantului la judecarea 
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cererii împotriva pârâţilor Consiliului Judeţean Covasna şi a Statului Român şi a admis în parte acţiunea reclamantului împotriva Prefecturii judeţului Covasna. 
Împotriva sentinţei instanţei de fond au formulat apel reclamantul. Curtea de Apel Braşov în data de 22.10.2007 a suspendat cauza din lipsa părţilor. 

-Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei a intentat o acţiune în contencios administrativ împotriva Guvernului României, a Judeţului Covasna, 
Consiliului Judeţean Covasna etc. pentru anularea H.G. nr. 1485/2005 prin care imobilul situat în str. Kossuth Lajos nr. 10 a fost transmis în proprietatea publică a 
judeţului Covasna. Acţiunea se află în curs de judecată pe rolul Curţii de Apel Braşov şi formează obiectul Dosarului nr. 214/CA/F/2006. S-a angajat un avocat în 
persoana d-lui Nicolae Chera, care reprezintă interesele Județului Covasna și al Consiliului Județean. Cauza este suspendată pe motivul că s-a ridicat o excepție de 
neconstituționalitate de către reclamanți. Până la soluționarea excepției de către Curtea Constituțională, cauza rămâne suspendată. 

-SC Agro Pan Star SRL din Sf. Gheorghe a formulat o contestaţie împotriva procedurii de achiziţie publică organizată de Consiliul Judeţean Covasna 
pentru furnizarea şi distribuţia de lapte UHT. Cauza a format obiectul dosarului nr. 714/119/2006 al Tribunalului Covasna. Instanţa prin Sentinţa civ. nr. 207/2007 
a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantului Sentința a rămas definitivă și irevocabilă în urma renunțării la recursul declarat de Agro Pan Star Srl. 

-Din anul 2005 s-a aflat pe rolul Instanţelor de judecată contestaţia la executare silită formulată de SC Electrica SA împotriva Consiliului judeţean 
Covasna privind obligarea contestatorului la plata tarifului de utilizare a terenurilor de pe marginea drumurilor judeţene. Instanţa de fond a respins contestaţia, dar 
nu s-a pronunţat asupra cererii reconvenţionale formulate de Consiliul Judeţean Covasna. Împotriva sentinţei a formulat recurs atât contestatorul, cât şi Consiliul 
Judeţean Covasna. Tribunalul Covasna a respins recursul formulat de SC Electrica SA, şi a admis recursul Consiliului Judeţean Covasna trimiţând cauza spre 
rejudecare la Judecătoria Sf. Gheorghe pentru soluţionarea cererii reconvenţionale a Consiliului Judeţean Covasna. Judecătoria a admis în parte cererea 
reconvenţională obligând SC Electrica SA la plata dobânzii legale raportată la valoarea de 356.653,96 lei. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SC Electrica 
SA, cale de atac care a fost respinsă de Tribunalul Covasna. În prezent cauza se află în faza de executare silită fiscală prin înființarea popririi pe veniturile/conturile 
bancare ale SC Electrica SA. 

-Cauza intentată de Dl. Szotyori Nagy Áron pentru revendicarea imobilului situat în Sf. Gheorghe p-ţa Libertăţii nr. 4, care s-a aflat pe rolul Curţii de Apel 
Braşov faza de recurs. Recursul a fost declarat atât de Consiliul Judeţean Covasna, cât şi de Statul Român. Cauza a fost soluţionată prin respingerea recursurilor, 
astfel Consiliul Județean Covasna și ceilalți pârâți au fost obligați la restituirea în natură a imobilului mai sus arătat (Decizia nr. 371/R/2007). În vederea executării 
hotărârii judecătorești, s-a încheiat protocolul de predare-primire nr. 1630/1873/19.02.2008.  

-Încă din 2003, reclamanţi Finichiu Ioan Oituz şi Botoşiu Elena au chemat în judecată SC Comalta SA şi Consiliul Judeţean Covasna. Faţă de Consiliul 
Judeţean Covasna s-a solicitat anularea în parte a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. CV 0007 emis în favoarea SC Comalta SA din Sf. 
Gheorghe. Tribunalul Covasna a respins cererea reclamanţilor. Reclamanţii au declarat apel împotriva Sentinţei Tribunalului Covasna. Curtea de Apel, prin Decizia 
nr. 73/Ap/2006 a respins apelul. Apelanţii au solicitat revizuirea Deciziei. Curtea de Apel a respins cererea de revizuire. Împotriva deciziei nr. 73/Ap/2006 al Curţii 
de Apel Braşov reclamanţii au formulat recurs. Recursul s-a aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a format obiectul Dos. Nr. 12288/1/2006. ICCJ prin 
Decizia nr. 2728/2007 a admis recursul, a casat Decizia 73/2006 a Curţii de Apel Braşov şi a trimis cauza aceleiaşi instanţe spre rejudecarea apelului. A admis 
recursul împotriva Deciziei nr.127/2006 a Curţii de Apel Braşov, pe care casat-o şi a respins cererea de revizuire ca rămasă fără obiect. În prezent cauza se află la 
Curtea de Apel Brașov și formează obiectul dos. nr. 1318/64/2007. 

-SC AGRO PAN STAR SRL a formulat o acțiune în contencios administrativ pentru obligarea Consiliului Județean Covasna la plata unor despăgubiri în 
valoare 466.000 lei reprezentând prejudiciu produs prin neacceptarea de către CJCv livrarea altor păroduse decât lapte UHT. Cauza a format obiectul dosarului nr. 
575/119/2007 al Tribunalului Covasna. Instanța a respins acțiunea reclamantului. Agro Pan Star a declarat recurs împotriva sentinței judecătorești, iar Curtea de 
Apel Brașov, soluționând cauza a respins recursul prin Decizia nr. 183/2008. 

-SC AGRO PAN STAR SRL a formulat o acțiune în contencios administrativ pentru anularea actelor prin care i s-a comunicat de către Consiliului 
Județean Covasnarezilierea contractelor nr. 212/2006 și 220/2006. Cauza se află pe rolul Tribunalului Covasna formând obiectul Dos. nr. 934/119/2007.  

-Asociaţia Apa Roşie a intentat o acţiune în contencios administrativ împotriva Consiliului Judeţean Covasna pentru anularea parţială a Hotărârii nr. 
39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor din patrimoniul natural judeţean cu modificările ulterioare, a Hotărârii nr. 101/2005 cu privire 
la participarea Consiliului Judeţean Covasna cu proiectul „Munţii Nemira-Parc Natural” la programul de finanţare al Administraţiei Fondului de Mediu. 
Reclamantul a format o cerere de strămutare, sens în care cauza care formează obiectul dosarului nr. 1560/2006 al Tribunalului Covasna a fost suspendată. Cererea 
de strămutare a fost respinsă, dosarul repus pe rol la Tribunalul Covasna cu nr. 775/119/2006, cu următorul termen în data de 22.04.2008. 

În cursul anului 2007 s-a acordat asistenţă juridică consiliilor locale/instituţiilor subordonate la solicitarea acestora, după cum urmează:  
-Székely Zoltán a făcut plângere împotriva Dispoziţiei emise în baza Legii nr. 10/2001 a Primarului comunei Vârghiş la Tribunalul Covasna solicitând 

anularea acesteia. Instanţa de fond a respins acţiunea reclamantului la care a formulat apel la Curtea de Apel Braşov. Instanţa de apel a respins apelul. În urma 
recurării de către reclamantul Székely Zoltán a deciziei Curţii de Apel Braşov Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a trimis cauza spre rejudecare Curţii de Apel 
Braşov. Curtea de Apel Braşov a admis plângerea reclamantului iar Primarul comunei Vârghiş a declarat recurs. Cauza se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, formând obiectul dosarului nr. 7056/2006. prin Decizia civilă nr. 1569/2007 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul Primarului comunei 
Vârghiş şi a modificat în parte decizia dată în apel în sensul că a dispus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. 

-Ciangă Horia Dumitru a chemat în judecată pe Muzeul Naţional Secuiesc pentru revendicare mobiliară, cauză care a format obiectul dosarului nr. 
1409/2006 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe. Prin sentinţa civilă nr. 1732/2006 reclamantului Ciangă Horia Dumitru i s-a admis acţiunea şi instanţa de fond a dispus 
restituirea bunurilor mobile solicitate prin cererea de chemare în judecată. Muzeul Naţional Secuiesc a declarat apel împotriva sentinţei instanţei de fond care 
formează obiectul dosarului nr. 526/119/2006 a Tribunalului Covasna. Tribunalul Covasna a respins apelul declarat de Muzeul Naţional Secuiesc prin Decizia nr. 
17/A/2007. Împotriva deciziei de apel a declarat recurs Muzeul Naţional Secuiesc care a format obiectul dosarului nr. 526/119/2006 a Curţii de Apel Braşov. 
Curtea de Apel Braşov a admis recursul declarat de Muzeul Naţional Secuiesc şi prin Decizia civilă nr. 210/R/2007 a casat şi a trimis cauza spre rejudecare 
Tribunalului Covasna. Tribunalul Covasna în rejudecare a respins recursul Muzeului Naţional Secuiesc împotriva sentinţei civile nr. 1732/2006 a Judecătoriei Sf. 
Gheorghe pe care a menţinut.  

-Mátyas Mária, a formulat contestaţie la Dispoziţia Primarului comunei Lemnia nr. 294/2004 de respingere a solicitărilor exprimate în Notificarea nr. 
65/N/2002 depusă în temeiul Legii nr. 10/2001. Primarul comunei Lemnia a solicitat asistenţă juridică Consiliului Judeţean Covasna în momentul în care cauza se 
afla în faza procedurală a apelului, deoarece sentinţa primei instanţe a dat câştig de cauză reclamantei Mátyas Mária. Instanţa de apel a respins apelul, prin decizia 
civilă nr. 220/Ap/2006, iar această Decizie a fost recurată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care prin Decizia sa cu nr. 3957/ 17.05.2007 a respins recursul 
Primarului comunei Lemnia. 

În cursul anului 2007 Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative a întocmit un nr. de 10 de proiecte de hotărâre de Guvern, 
după cum urmează: 

• privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna; 

• privind trecerea unui imobil şi terenul aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea MAN în domeniul public al comunei Bodoc, 
judeţul Covasna), (adresa de înaintare nr. 2824/22.03.2007); 

• privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru judeţul Covasna 
(adresa de înaintare nr. 4099/26.04.2007); 

• privind modificarea anexei nr. 3 la H. G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Covasna, (adresa de înaintare nr. 4488/11.05.2007); 

• privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru judeţul Covasna 
(adresa de înaintare nr. 6478/04.07.2007); 

• privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru judeţul Covasna, 
(adresa de înaintare nr. 6841/16.07.2007); 

• privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru judeţul Covasna 
(adresa de înaintare nr. 6842/16.07.2007); 

• privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru judeţul Covasna 
(adresa de înaintare nr. 7347/31.07.2007); 

• privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ocolului Silvic Covasna în domeniul public al judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna (adresa de înaintare nr. 11.762/11.12.2007); 

• privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Cancelariei Primului-Ministru prin Agenţia Naţională pentru Sport în 
domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe (adresa de înaintare nr. 
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11.761/11.12.2007). 
În cursul anului 2007 consilierii juridici au întocmit toate proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean şi dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna. 
Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după fiecare şedinţă a Consiliului judeţean. 
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu 

obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale 
prezentate Consiliului Judeţean Covasna. 

4. Domeniul lucrări de secretariat-arhivă 
În domeniul secretariatului: 

În anul 2007 s-au asigurat lucrările de secretariat al direcţiei, cum ar fi: preluarea, înregistrarea, repartizarea conform rezoluţiei preşedintelui, 
vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna, a corespondenţei primite; evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii. 

În domeniul registraturii generale:  
În cursul anului 2007 s-a primit prin poştă, curier, poştă electronică, fax, direct de la petiţionari un număr de 12.265 acte care au fost înregistrate în 

Registrul General de intrare-ieşire al Consiliului Judeţean Covasna. 
După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Judeţean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au 

atribuţia legală de a le soluţiona. 
Adresele şi răspunsurile la actele înregistrate s-au expediat prin poştă, curier sau prin delegat. În vederea expedierii, la registratură se sortează actele după 

instituţii, persoane fizice, persoane juridice după care se completează plicurile cu numele, respectiv denumirea, adresa destinatarului şi numărul de înregistrare. 
Expedierea se face pe bază de borderou. 

În domeniul arhivei: 
În cursul anului 2007 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi 

juridice s-au eliberat 133 de adeverinţe şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 
Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente 

pentru consultare cu respectarea procedurilor legale. 
În bază de inventar s-a preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, în cursul anului 2007, asigurând selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.  
Pentru constituirea corectă a arhivei curente, conform procedurilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în urma propunerilor primite de la 

compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, s-a aprobat reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al 
actelor Consiliului Judeţean Covasna prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 152/2006. 

În anul 2007 s-au predat, la Arhivele Naţionale, următoarele documente:  
- documente create de Secţia comercială al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 20 de dosare; Inventarul nr. 

1/2007; 
- documente create de A.L.A. al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 147 de dosare; Inventarul nr. 2/2007; 
- documente create de Secţia agricolă-Serviciul Zootehnic al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 23 de dosare; 

Inventarul nr. 3/2007; 
- documente create de Administraţia locală al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 8 dosare; Inventarul nr. 4/2007; 
- documente create de Secţia planificare al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 51 de dosare; Inventarul nr. 

5/2007; 
- documente create de Secţia Agricolă al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 32 de dosare; Inventarul nr. 8/2007; 
- documente create de Secţia financiară-Inspecţia impozite şi taxe al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 89 de 

dosare; Inventarul nr. 9/2007; 
- documente create de Secţia financiară-Serviciul buget al fostului Sfat Raional Târgu Secuiesc, cu termen de păstrare „Expirat”, 91 de dosare; 

Inventarul nr. 10/2007; 
- documente create de Camera de muncă Braşov, fişele personale, 712 cărţi de muncă, Inventarul nr. 11/2007; 
- documente create de Camera de muncă Braşov, cărţi de muncă al foştilor meseriaşi, 1673 cărţi de muncă, Inventarul nr. 12/2007; 
- Monitorul Oficial al judeţului Covasna, perioada 1971-2006, 81 buc. Inventarul nr. 6/2007; 
- Monitorul Oficial al României, partea a II-a, Dezbateri Parlamentare din anii 2000, 2001 şi 2003, 3 pachete, Inventarul nr. 7/2007;  

S-au selecţionat şi s-au predat la S.C. REMAT S.A., cu aprobarea Arhivelor Naţionale, următoarele documente, cu termen de păstrare „Expirat” create de: 
- Corpul Gardienilor Publici Covasna, 64 dosare, Inventarul nr. 1/2007; 
- Monitorul Oficial al României, partea III, IV din anul 2001, 16 pachete, Inventarul nr. 2/2007;  
- Monitorul Oficial al judeţului Covasna, perioada 1971-1996, 398 buc. Inventarul nr. 3/2007. 

II. DIRECŢIA ECO�OMICĂ 
Direcţia economică, în calitatea sa de organ de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Covasna, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Covasna” aprobat.  
În activitatea sa direcţia economică urmăreşte asigurarea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului judeţean Covasna în domeniile de care răspunde, respectiv: buget-

finanţe-contabilitate; organizare, salarizare, resurse umane; învăţământ, sănătate, cultură, relaţii cu O.N.G-uri, informatică și achiziții publice. 
În cadrul direcţiei se urmăreşte, de asemenea, asigurarea respectării legalităţii în toate activităţile desfăşurate. 
În activitatea direcţiei economice un rol important îl deţin legăturile de colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, prefectura judeţului şi serviciile 

publice descentralizate din cadrul judeţului. 
Prin direcţia economică s-a realizat, de asemenea coordonarea activităţii instituţiilor şi serviciilor publice judeţene, precum şi ale primăriilor şi consiliilor 

locale în domeniile de activitate specifice. 
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2007 de către aparatul de lucru al direcţiei::conomice, pe domenii de activitate, sunt prezentate în cele ce urmează: 

Α.Α.Α.Α. În domeniul buget-finanţe: 
1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate judeţului prin acte normative 

referitoare la bugetul pe anul 2007, a fost precedată de efectuarea lucrărilor de fundamentare şi evaluare a indicatorilor în baza cărora putea să aibă loc repartizarea 
efectivă. Având la bază rezultatul analizei făcute împreună cu consiliile locale şi cu direcţia finanţelor publice, Consiliul judeţean Covasna şi în anul 2007 a urmărit 
ca dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor cu finanţare externă aibă în vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să dispună 
de resurse minime în vederea acoperirii financiare a activităţilor prevăzute în sarcina de finanţare a autorităţilor publice locale. 

2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007 s-a efectuat în urma parcurgerii mai 
multor etape de fundamentare, şi anume: 

- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau 
subvenţii de la bugetul de stat; 

- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente activităţilor sau instituţiilor publice finanţate din bugetul consiliului judeţean;  
- analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli necesare pentru funcţionarea 

instituţiei respective; 
- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile 

publice şi autorităţile publice judeţene. 
Bugetul iniţial pe anul 2007 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/2007 al Consiliului judeţean 

Covasna, însumând atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 41.497 mii lei. 
Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita 

veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2007 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA, asigurându-se astfel, 
funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 11 
hotărâri, majorându-se sau diminuându-se nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior. 



 6

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2007 valoarea de 61.971.170 
lei. 

Plăţile efectuate în cadrul acestui buget în sumă de 51.865.645 lei au fost destinate finanţării următoarelor domenii de activitate: 
lei 

- autoritatea publică judeţeană 6.099.961 
- alte servicii publice generale (evidenţa persoanelor, PSI)  305.611 
- dobânzi 245.202 
- apărare (Centrul Militar) 443.808 
- ordine publică (protecţia civilă) 69.618 
- învăţământ (programul lapte/corn, învăţământ special, olimpiade) 5.251.311 
- cultură, religie, recreere 6.385.608 
- asistenţă socială 21.191.707 
- servicii de dezvoltare publică (cadastru) 307.430 
- transporturi-drumuri şi poduri 11.189.136 
- alte acţiuni (salvamont şi CSE Arcuş) 376.253 

 
Excedentul bugetar, adică diferenţa între încasări şi plăţi, este 7.624.725 lei şi majorează fondul de rulment propriu al consiliului judeţean din care se pot 

acoperi financiar lucrări de investiţii din competenţa de finanţare a autorităţii publice judeţene. 
Din bugetul aferent fondului de rulment, în anul 2007 au fost programate şi utilizate următoarele sume: 

 
Destinaţii aprobate Program Plăţi efectuate 
Dotări Consiliul Judeţean Covasna  1.080.000 583.986,35 
Amenajare Bazar  950.000 714.205,71 
Reconstrucţie Şcoala Dobolii de Sus  400.000 378.217,62 
Reabilitare clădire Şcoala populară de artă 667.400 647.786,91 
Spălătoria Spitalul judeţean  650.000 650.000 
Expertiză clădire Biblioteca Bod Peter  21.000 16.288 
Autoturism Centrul de Cultură  40.000 39.489,45 
Amenajări la Centrul Comunitar Lemnia şi la „Conacul Potsa Chilieni” 100.000 99.905,93 
Parcul memorial „Pinceteto” 821.000 782.594,29 
Achiziţionare Muzeu Cernat  500.000 0 
Terenuri pt. parcuri turistice 350.000 0 
Elaborare PUZ 7 localităţi  31.000 30.950 
Teren şi avize depozit ecologic deşeuri  194.000 21.618,78 
Consolidare taluz DJ 121 Şugaş-Băi  785.000 431.658,03 
Expertize drumuri-poduri  58.000 24.804,74 
Expertiză proiectare DJ 122 - 7.981,70 
Incubator de afaceri  1.050.000 1.037.215,43 
Achiz. Plan înclinat  1.000.000 136.989,23 
Reabilitare CT Cămin persoane vârstnice 61.000 46.739,5 
TOTAL  8.758.400 5.650.431,67 

 
Bugetul fondurilor externe nerambursabile în valoare de 1.346.550 lei a fost destinat finanţării unor acţiuni şi obiective pentru care autoritatea judeţeană 

sau o instituţie publică de interes judeţean a înaintat şi a câştigat un proiect de finanţare din surse europene sau alte surse externe. 
Proiectele semnificative derulate în anul trecut sunt: 

- „Campania de educaţie privind drepturile copilului” finanţat prin programul PHARE 2003 în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru protecţia 
Drepturilor Copilului; 

- „Posibilităţile nu au limite” în cadrul programului SOCRATES; 
- Realizarea obiectivului „Intervenţii urgente de consolidare la furnalul istoric de la Bodvaj”, cu sprijinul unei fundaţii din Ungaria; 
- Proiectul de reconstruire a şcolii din satul Dobolii de Sus, în cadrul programului PHARE 2003; 
- Proiectul intitulat „Europa tinerilor, Europa ta” finanţat de către Delegaţia Comisiei Europene şi vizează informarea tinerilor despre EU; 
- Din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene au fost finanţate lucrări de prevenire şi înlăturare a efectelor calanităţilor de pe drumurile judeţene şi 

comunale, proiectul având o întindere pe mai mulţi ani, în funcţie de derularea lucrărilor programate din acest fond. 
3. Activităţile principale realizate în cazul execuţiei bugetare au fost: 

a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de 
instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior. 

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de 
alocare de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, 
menite să acopere cheltuielile programate.  

b. Conducerea contabilităţii veniturilor bugetare ale consiliului judeţean 
- evidenţa operativă a încasărilor pe categorii de venituri în baza Ordinelor de plată sau a foilor de vărsământ primite de la Trezorerie; 
- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie; 
- prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a 

taxelor; 
- virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe 

a căror rază teritorială se află lucrarea. 
c. Efectuarea virărilor de credite 

- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite; 
- Analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli; 
- Întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi 

majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente; 
- Conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi 

capitol bugetar aparţine ordonatorului principal de credite, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2007 au fost aprobate virări de credite prin patru dispoziţii ale 
Preşedintelui. 

d. Contabilitatea fondului de rulment 
Ca sursă de venituri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii programate prin decizii ale autorităţii deliberative a administraţiei judeţene, atât 

contabilitatea disponibilului cu dobânda aferentă, cât şi plăţile efectuate din acest disponibil al fondului de rulment, se efectuează în cadrul biroului buget-finanţe, 
cele mai importante aspecte fiind următoarele: 

- ordonanţarea plăţilor; 
- întocmirea anexelor de decontare a investiţiilor solicitate de trezorerie; 
- evidenţa pe lucrări şi obiective a documentaţiilor de decontare; 
- întocmirea situaţiilor operative pe capitole a cheltuielilor de investiţii făcute din fondul de rulment; 
- întocmirea balanţelor analitice şi sintetice pentru disponibilul fondului de rulment. 
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e. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale 
- Verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa 

între indicatori; 
- Centralizarea datelor furnizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată; 
- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare; 
- Completarea bazei de date pe suport informatic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute. 

Β.Β.Β.Β. În domeniul contabilitate: 
Contabilitatea este principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului instituţiei, precum şi al rezultatelor obţinute şi trebuie să asigure 

înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute, controlul operaţiunilor 
patrimoniale efectuate şi exactitatea datelor contabile furnizate. 

În anul 2007, prin compartimentul contabilitate s-au derulat fonduri în valoare de 22.821.017 lei, pe următoarele capitole bugetare: 
51.02 Autorităţi publice 6.099.961lei; 
54.02 Alte servicii publice generale 4.470 lei; 
55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 245.202 lei; 
60.02 Apărare 443.808 lei; 
61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 69.618 lei; 
65.02 Învăţământ 2.398.346 lei; 
67.02 Cultură, recreere, religie 1.677.976 lei; 
68.02 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 114.988 lei; 
84.02 Transporturi 11.189.136 lei; 
87.02 Alte acţiuni economice 116.388 lei; 
65.08.03 Învățământ preșcolar și primar 225.070 lei (fonduri externe); 
65.08.11 Servicii auxiliare pentru educație 41.492 lei (fonduri externe); 
67.08.03 Servicii culturale 38.951 lei (fonduri externe); 
80.08.01 Acțiuni generale economice și comerciale 58.816 lei (fonduri externe); 
84.08.03 Transport rutier 96.795 lei (fonduri externe). 

În baza bugetelor aprobate de Consiliul Judeţean Covasna, compartimentul contabilitate a urmărit încadrarea cheltuielilor pe capitole, articole şi 
aliniate bugetare, întocmirea documentelor de plată, verificarea extraselor de cont emise de trezorerie şi bănci comerciale, evidenţierea acestor cheltuieli în 
contabilitatea analitică şi sintetică, întocmirea balanţelor de verificare lunare analitice şi sintetice, a conturilor de execuţie pe capitole bugetare şi a bilanţului 
contabil trimestrial şi anual.  
Împreună cu Serviciul administrativ-gospodăresc şi celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate, cu Centrul Militar Judeţean şi 
Protecţia Civilă s-a întocmit programul de achiziţii publice pentru activităţile ce s-au derulat prin contabilitatea Consiliului judeţean. 

În perioada 05 -30 noiembrie 2007 s-a efectuat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul Consiliului 
Judeţean Covasna, în baza Dispoziţiei nr. 293/2007 si a Dispozitiei nr. 299/2007 emise de domnul preşedinte al Consiliului judeţean Covasna. După 
confruntarea soldurilor faptice cu cele scriptice nu s-au înregistrat diferenţe. 

În anul 2007, în perioada 21 mai-29 iunie, s-a efectuat verificarea contului de executie si a bilanţului contabil al bugetului pe anul 2006, de către Curtea de conturi a 
României/Camera de conturi Covasna/Direcţia de control financiar ulterior. În urma controlului s-a emis Încheierea nr.23/03.08.2007 prin care s-a dispus descărcarea de 
gestiune a ordonatorului principal de credite al Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János în calitate de preşedinte, pentru exerciţiul bugetar al anului 2006. 

C. În domeniul resurse umane: 
În cursul anului 2007, Biroul resurse umane a contribuit la elaborarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru următoarele instituţii publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna: 
���� Muzeul Naţional Secuiesc (Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 119/2007); 
���� Biblioteca Judeţeană Bod Péter (Hotărârea nr. 33/2007 și Hotărârea nr. 87/2007)  
���� Şcoala populară de arte şi meserii (Hotărârea nr. 88/2007) 
���� Centrul de Cultură al Judeţului Covasna (Hotărârea nr. 4/2007). 

Biroul resurse umane, în cursul anului 2007, a contribuit la elaborarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna, după cum urmează: 

Începând cu data de 10 aprilie 2007, prin Hotărârea nr. 40/2007, a fost aprobată reorganizarea aparatului de specialitate, constând din următoarele modificări 
structurale: 

���� înfiinţarea Unităţii judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în subordonarea directă a vicepreşedintelui, compus din 3 
posturi aferente funcţiilor publice transferate de la Serviciul urbanism, respectiv de la Compartimentul administrarea patrimoniului; 

���� comasarea Serviciului urbanism cu Compartimentul G.I.S., şi transferarea la acest serviciu a postului vacant de referent clasa III superior de la 
Compartimentul protecţia mediului; 

���� trecerea Compartimentului A.T.O.P. din subordinea directă a vicepreşedintelui la Direcţia juridică şi administraţie publică; 
���� comasarea Compartimentului protecţia mediului cu Compartimentul dezvoltarea turismului, înfiinţând Compartimentul protecţia mediului şi turism; 
���� înfiinţarea Serviciului administrativ-gospodăresc şi patrimoniu, ca urmare a comasării Serviciului administrativ-gospodăresc cu Compartimentul 

administrarea patrimoniului. 
Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna au mai fost modificate în anul 2007 prin Hotărârea nr. 16/28.02.2007, 

Hotărârea nr. 65/29.05.2007, Hotărârea nr. 77/29.06.2007, Hotărârea nr. 108/29.08.2007 şi prin Hotărârea nr. 118/27.09.2007 ale Consiliului Judeţean Covasna, prin 
transferarea unor posturi dintr-un compartiment în altul, prin transformarea unor posturi ca urmare a terminării perioadei de stagiu a titularului, respectiv în urma 
susţinerii examenului de promovare de către persoana care a absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi prin transformarea unor 
funcţii publice în vederea avansării în trepte de salarizare a funcţionarilor publici. 

În urma acestor modificări numărul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna a rămas la nivelul celor existente la 
începutul anului 2007, respectiv 139 de posturi, din care 3 posturi de demnitate publică, 89 posturi aferente funcţiilor publice şi 47 posturi contractuale. 

Prin Hotărârea nr. 150/30.11.2007 a fost aprobată reducerea numărului total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna cu 
8 posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2008, ca urmare a înfiinţării Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene, ca serviciu public de interes judeţean cu 
personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului administrarea drumurilor judeţene din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. Astfel, 
numărul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate a devenit 131, din care 3 posturi sunt de demnitate publică, 81 de posturi sunt aferente funcţiilor 
publice şi 47 sunt posturi contractuale. 

În anul 2007 Consiliul Judeţean Covasna a aprobat numirea în funcţia de conducere de director la instituţii subordonate consiliului judeţean a 6 persoane, 
declarate admise în urma susţinerii concursului sau în urma promovării evaluării performanţelor manageriale, după cum urmează: 

���� începând cu data de 3 aprilie 2007, domnul Imreh-Marton István-Attila a fost numit, prin Hotărârea nr. 35/2007, în funcţia de director al Centrului de 
Cultură al Judeţului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ, iar domnul Szilágyi Zsolt, prin Hotărârea nr. 36/2007 a fost numit în funcţia de director al 
Şcolii populare de arte şi meserii Sfîntu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, conform art.10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 114/2006, în urma susţinerii proiectului de management şi promovării evaluării performanţelor 
manageriale; 

���� prin Hotărârea nr. 34/2007, începând cu data de 03.04.2007, domnul Vargha Mihály-Béla a fost numit în funcţia de director al Muzeului Naţional 
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, în baza promovării concursului de proiecte de management organizat în data de 6 martie 2007; 

���� în funcţia de director al Centrului de Studii Europene a fost numit, prin Hotărârea nr. 75/2007, domnul Moscviciov Leonid, în urma concusrului 
organizat în data de 28.05.2007; 

���� în urma concursului organizat în data de 17 decembrie 2007, domnul Marin Nicolae-Gheorghe, prin Hotărârea nr. 168/2007, a fost numit în funcţia de 
director al Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene, începând cu 01.01.2008; 

���� prin Hotărârea nr. 121/2007, începând cu 27.09.2007 a fost numită în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna doamna Vass Mária, declarată admisă la concursul organizat în perioada 10-11 septembrie 2007 de către Agenţia Naţională 
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a Funcţionarilor Publici. 
În cursul anului 2007 s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 19 posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

după cum urmează: 
- o funcţie publică de conducere specifică: arhitect-şef, concursul fiind organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
- o funcţie publică de conducere generală: şef serviciu la Serviciul urbanism şi G.I.S. 
- 11 funcţii publice de execuţie, din care: 

���� 7 funcţii publice cu studii superioare de lungă durată: 2 funcţii publice de consilier juridic asistent, 1 consilier superior, 2 funcţii publice de consilier 
principali, 1 consilier asistent şi 1 consilier debutant; 

���� 2 funcţii publice cu studii superioare de scurtă durată de referent de specialitate superior, respectiv asistent; 
���� 2 funcţii publice cu studii medii de referent superior. 

- 6 posturi contractuale: 2 posturi de referent, un post de şofer, 2 posturi de muncitor de întreţinere şi un post de îngrijitor. 
În urma acestor concursuri, în cursul anului 2007, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna au fost încadrate 15 persoane, dintre care 

12 persoane în funcţii publice şi 3 persoane pe posturi contractuale. 
Pe lângă concursurile de recrutare, s-a organizat un examen de promovare în funcţie de nivel superior în urma terminării unei forme de învăţământ cu studii 

superioare de lungă durată şi un examen de testare a cunoştinţelor profesionale la revenirea din concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. 
În anul 2007 am întocmit 3 dosare de pensionare pentru limită de vârstă. 
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2007, în cadrul Biroului resurse umane au fost redactate 186 de referate cu privire la: numirea în funcţii 

publice, încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă, suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, stabilirea drepturilor 
salariale, numirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, etc. 

D. În domeniul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O�G: 
În anul şcolar 2007-2008 conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 

învăţământul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de acest program un număr de 10.463 elevi şi 6315 preşcolari din judeţul Covasna.  
Suma alocată judeţului Covasna pentru programul lapte şi corn pentru anul 2007 a fost de 2.878 mii lei. 
Pentru anul şcolar 2007/2008 licitaţia pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie s-a organizat pe întreg 

judeţ şi separat pe produse. 
Firmele câştigătoare în urma licitaţiei sunt: 

S.C. Erpek S.A. Baraolt cu distribuţia produselor de panificaţie-pentru elevii şi preşcolarii din judeţul Covasna. 
S.C. Dorna S.A. Vatra Dornei cu distribuţia produselor lactate pentru elevii şi preşcolarii din judeţul Covasna. 

Începând cu luna septembrie 2007 Consiliul Judeţean Covasna în conformitate cu prevederile art.61 din contractul încheiat cu S.C. Erpek S.A. a fost de acord 
cu transferul unor obligaţii contractuale la S.C. Admira Srl din Tîrgu Secuiesc, S.C. Skorpio Com Srl din Covasna şi S.C. Morărit Rovasit Srl din Sita Buzăului. 

Comisia judeţeană de coordonare a programului Lapte Corn s-a reunit de mai multe ori în cursul anului 2007 pentru a propune şi de a lua măsuri privind 
derularea în condiţii bune a programului cum ar fi: 

���� Propuneri privind stabilirea produselor care se vor distribui pentru anul şcolar 2007/2008; 
���� Verificarea societăţilor câştigătoare din punct de vedere al normelor europene; 
���� Luarea de măsuri legate de neîndeplinirea prevederilor contractuale. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr.1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, ale 
Regulamentului Comisiei (CE) nr.2707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului(CE) nr.1255/1999 privind acordarea de ajutoare 
comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din instituţiile şcolare, copiii din grădiniţele şi şcolile primare, aprobate sau acreditate 
de Ministerul Educaţiei, cercetării şi Tineretului, beneficiază de ajutorul comunitar pentru laptele furnizat începînd cu data de 22 octombrie 2007. 

Solicitantul ajutorului comunitar pentru produsul distribuit (lapte UHT) elevilor din clasele I-IV din învăţământul de stat şi preşcolarilor din grădiniţele de stat 
cu program normal de patru ore, este Consiliul judeţean Covasna.  

În cursul anului 2007 reprezentanţii desemnaţi din cadrul compartimentului au participat la şedinţele, respectiv programele comisiilor din care fac parte: Grup 
consultativ de lucru în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri la nivelul judeţului Covasna, Comisia judeţeană privind incluziunea socială, Comitetul 
de coordonare al proiectelor Phare-Coeziune Economică şi Socială-Dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale, Consorţiul pentru Dezvoltare Regională, 
Programele Phare TVET, Consiliul judeţean al elevilor, Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi programelor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţean, 
Comisia de acordare a Premiului „Pro Comitatu Covasnae”. 

În iulie 2007 s-a organizat în colaborare cu Asociaţia pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania tabăra de tineret al liceenilor din regiunea Carpato-
Dunăreană, la care au fost invitaţi elevi din judeţele înfrăţite cu judeţul Covasna. În noiembrie au avut loc Zilele ONG-lor, manifestare organizată în colaborare cu 
Institutul de cultură al judeţului Veszprém (Ungaria). 

În bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2007 a fost prevăzută: pentru activităţi sportive suma de 210.000 lei; pentru susţinerea cultelor suma de 68.500 lei; 
pentru sprijinul financiar acordat unor acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi de recreere suma de 
230.000 lei, iar pentru programele sociale de îngrijire la domiciliu s-a alocat suma de 110.000 lei. Pe lângă sprijinul financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin 
logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret şi sociale. S-a continuat implementarea programului de îngrijire la domiciliu în 
colaborare cu Societatea Caritas şi Fundaţia Diakonia, precum şi programul social pentru elevii de la Câmpul Frumos. 

În cadrul programului pentru tineret în colaborare cu Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna, au fost organizate mai multe programe vizând creşterea participării 
tinerilor la viaţa comunităţii şi întărirea democraţiei participative la nivel local prin educarea tinerilor în spiritul unei democraţii reprezentative şi educarea tinerilor 
pentru participarea într-o democraţie reprezentativă. 

E. În domeniul informaticii: 
Activitatea compartimentului s-a bazat pe continuarea şi finalizarea lucrărilor propuse din anul precedent, şi buna funcţionare a sistemului informatic al 

Consiliul judeţean Covasna. 
În cursul anului 2007 principalele obiective realizate au fost: 

- administrarea şi întreţinerea reţelei de calculatoare şi a serverelor Consiliului judeţean Covasna;  
- actualizarea lunară a paginii web a Consiliului judeţean Covasna; 
- organizarea şi finalizarea licitaţiilor privind achiziţiile de tehnică de calcul pentru Consiliul judeţean Covasna şi instituţiile de interes judeţean respectiv 

realizarea rețelei de calculatoare și telefonie; 
- propunerea unor noi proiecte pentru anul 2008 în vederea dezvoltării şi modernizării activităţii administraţiei publice locale la nivelul cerinţelor UE; 
- editarea, tipărirea şi legarea monitorului oficial al judeţului - lunar 150 de exemplare; 
- crearea de materiale vizuale; 
- refacerea cablajului rețelei de calculatoare ci certificare cat.6 respectiv a rețelei interne de telefonie; 
- configurarea şi instalarea programelor de bază pe calculatoarele nou achiziţionate respectiv trecerea la noua politică de accesare a reţelei de calculatoare; 
- adaptarea programelor existente la configuraţiile noi respectiv pe baza legislaţiilor în vigoare. 

F. În domeniul achizițiilor publice: 
În cursul anului 2007, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna s-au atribuit un număr de 44 de contracte de achiziţii publice în 

valoare totală de 21.360.717,77 lei. 
Procedurile de atribuire au fost: 

- Licitaţie deschisă-17; 
- Cerere de ofertă-17; 
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-8. 

Tipuri de contracte: 
- Contract de lucrări în valoare de 15.308.134,49 lei; 
- Contracte de furnizare în valoare de 3.520.795,69 lei; 
- Contracte de prestări servicii în valoare de 2.531.787,59 lei. 

În afară de aceste proceduri de atribuire autoritatea contractantă a achiziţionat direct produse, servicii şi lucrări în valoare totală de 2.399.211,88 lei. 
Totodată personalul din cadrul Compartimentului de achiziţii publice a sprijinit în acest domeniu instituţiile publice şi serviciile de interes judeţean din 
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subordinea Consiliului Judeţean Covasna, respectiv şi unităţile administrativ teritoriale din judeţ. 
III. DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI: 

1. Urbanism şi amenajarea teritoriului: 
I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

1. Solicitări de emitere certificat de urbanism: 656 cazuri; 
2. Au fost emise 646 certificate de urbanism; 
3. Taxe încasate certificate de urbanism: 21.337,53 RON; 
4. Număr de avize emise de structura de specialitate: 34 cazuri; 
5. Taxe încasate structură de specialitate: 266,00 RON. 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare: 
1. Număr şedinţe ale Comisiei de Acorduri Unice: 50; 
2. Solicitări de emitere Acorduri Unice: 605; 
3. Număr Acorduri Unice emise: 577; 
4. Valoarea totală a taxelor încasate pentru emiterea Acordului Unic a fost de 57.649,8 RON; 
5. Valoarea totală a taxelor încasate pentru structura de specialitate 32.608,07 RON; 
6. Solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 464, din care rezolvate favorabil: 405 (autorizaţii emise); 
7. Valoarea totală a taxei încasate: 200.034,586 RON; 
8. Număr de regularizări de taxe: 114; 
9. Somaţii trimise beneficiarilor pentru regularizarea taxei de autorizare: 42 
10. S-a efectuat control în domeniul respectării Legii nr. 50/1991 pe teritoriul comunelor Lemnia, Catalina, Poian şi Ozun. 

III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 
S-au organizat 10 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 

- 3 PUG; 
- 82 PUZ; 
- 5 PUD. 

S-au emis 90 avize de principiu şi 83 avize unice. 
IV. Alte activităţi: 

1. Licitaţii de teren; 
S-a participat, la solicitarea primarului, la 2 licitaţie de teren organizată de Primăria comunei COMANDĂU. 

2. Diferite comisii; 
a)  Comisia de delimitare a teritoriului administrativ - 1 caz (ESTELNIC). 

3. Reclamaţii; 
Au fost soluţionate 17 reclamaţii. 

4. Controlarea activităţii serviciului de către Inspecţia în Construcţii 
a. Punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în perioada controlată (trimestrial);  
b. Transmiterea lunară a datelor solicitate de acest organ de control; 
c. Cumpărarea foilor de hartă 1:25.000 pentru teritoriul judeţului Covasna; 
d. Georeferenţierea planşelor 1:25.000; 
e. Transpunerea limitelor administrative pe harta de bază; 
f. Scanarea şi digitizarea PUG-urilor şi PUZ-urilor. 

2. Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene 
În anul 2007, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

a) asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi DC 14; 
b) îndrumarea şi verificarea lucrărilor de pietruire a drumurilor comunale; 
c) eliberarea de autorizaţii speciale de transport pentru autovehicule cu gabarit depăşit; 
d) eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene; 
e) revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor. 

Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi DC 14 Covasna- Comandău. 
Sursele de finanţare ale acestor lucrări au fost fondurile asigurate din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna.  
Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna s-au aprobat pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene la începutul anului 2007, 2.545,0 mii lei. 

Ulterior acesta a fost suplimentat în luna august prin Hotărârea nr. 104 şi 106/2007 ale Consiliului Judeţean Covasna pe baza HG. Nr. 917 cu 6.000,0 mii lei. 
Astfel suma totală alocată din bugetul local pentru anul 2007 pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene a fost de: 8.545,0 mii lei. 
Tot în bugetul local la capitolul cheltuieli de capital pentru lucrări reparaţii ale drumurilor s-au mai acordat prin Hotărârea nr. 104/2007 a Consiliului 

Judeţean Covasna, 4.000,0 mii lei.  
Lucrările de întreţinere şi reparaţii ce s-au executat din bugetul local pe drumurile judeţene şi pe drumul public DC 14 Covasna-Comandău, au fost: 

- lucrări de Î�TREŢI�ERE CURE�TĂ PE TIMP DE IAR�Ă constând din deszăpezirea drumurilor judeţene şi a drumului DC 14 Covasna-
Comandău în perioada 01 ian.-15 aprilie 2007. şi lucrări de întreţinere şi pregătire pentru iarnă a drumurilor judeţene şi a drumului comunal DC 14 Covasna -
Comandău în perioada 01. noiembrie -31 decembrie 2007. 

- lucrări de Î�TREŢI�ERE CURE�TĂ PE TIMP DE VARĂ constând din plombări, întreţinerea comună a drumurilor, reparaţii podeţe, pietruiri, 
consolidări, reparaţii; 

- lucrări de Î�TREŢI�ERE PERIODICĂ, constând din asigurarea siguranţei rutiere, tratamente bituminoase şi executare de covoare bituminoase; 
- lucrări de REPARAŢII CURE�TE. 
- la lucrările de Î�TREŢI�ERE CURE�TĂ PE TIMP DE IAR�Ă constând din:  

1. deszăpeziri, s-au cheltuit 1.759.867,60 lei (incluzând şi datoriile pe luna decembrie 2006 în sumă de 36.401,74 lei, la drumul DC 14 Covasna-
Comandău).  

2. lucrări de întreţinere şi pregătire pentru iarnă în perioada 01 noiembrie-31 decembrie 2007 s-au cheltuit 117.148,36 lei. Aceste lucrări au fost:  
• reparaţii la tronsonul pietruit DN 12-Gara CFR Bixad pe DJ 113 în valoare de 39.653,18; 
• supraînălţare curbă şi reparare podeţ pe DC 14 Covasna-Comandău în valoare de 37.485,00 lei; 
• reprofilare carosabil şi reparaţii pe DJ 121A-Valea Mare în valoare de 40.010,18. 

În total pentru lucrări de de întreţinere pe timp de iarnă s-au cheltuit în anul 2007: 1.877.015,96 lei 
- la lucrările de Î�TREŢI�ERE CURE�TĂ PE TIMP DE VARĂ situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total în total 2.543.331,41 lei după cum urmează: 
a) Plombări: 

- s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 
 

�r. crt Denumirea DJ UM Cantit. Valoare (lei) 
1 DJ 103 Lim.Jud.Braşov-DN 13E-Araci Km 17+987-19+200 mp 1.000 49.646,80 
2 DJ 103B Lim jud. Braşov-Ozun-DN 12 Km 17+750-33+150 mp 600 29.788,08 
3 DJ 103E Hăghig-Aita Mare Km 0+000-15+825 mp 2.900 137.430,72 
4 DJ 112 Lim.Jud.Braşov-Sf. Gheorghe Km 10+100-20+600 mp 2.000 99.293,60 
5 DJ 113 Tg.Secuiesc-Turia-Bixad Km 0+000-37+397 mp 5085 251.063,17 
6 DJ 114 Lemnia-Sînzieni Km 0+000-19+200 mp 1.195 56.546,3 
7 DJ 121Covasna-Tg. Secuiesc Km 32+000-48+563 mp 2.755 132.607,5 
8 DJ 121A Întorsura Buzăului-V. Crişului Km 0+000-5+000 mp 9.670 433.124,18 
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�r. crt Denumirea DJ. UM Cantit. Valoare (lei) 
9 DJ 121B Sf. Gheorghe-Arcuş-V. Crişului Km 0+000-4+960 mp 1.000 49.646,80 
10 DJ 121C Sf. Gheorghe-Şugaş Băi Km 0+000-8+800 mp 1.500 74.470,20 
11 DJ 121F Ghelinţa-Cernat Km 0+000-22+968 mp 6765 294.299,85 
12 DJ 122 Micfalău-Biborţeni-Baraolt Km 0+000-26+544 mp 4.520 199.859,79 
13 DJ 122B DN 12-Malnaş Băi-DJ 122 Km 0+000-3+830 mp 255 8.487,50 
14 DJ 131 B Limită jud.Braşov-DJ 131 Km 12+978-14+318 mp 1.000 49.646,80 

TOTAL mp 40.245 1.865.911,29 
 

b) Întreţinerea comună a drumurilor publice judeţene 
S-au executat lucrări constând din: curăţire şanţuri şi rigole, reprofilare şi curăţire acostamente, cosirea vegetaţiei, întreţinerea zonei drumurilor, vopsire 

parapeţi în valoare de 657.087,72 lei  
c) Alte lucrări de întreţinere şi activităţi: 

- Întreţinerea platformei drumului prin balastare pe DJ 121A, Km 56+200-61+300 s-au executat lucrări în valoare de 18.999,85 lei 
- Marcare arbori, 1.332,55 lei Total: 20.332,40 lei 

- la lucrări de Î�TREŢI�ERE PERIODICĂ, s-au executat lucrări în valoare totală de 2.325.411,05 după cum urmează: 
a) Covoare bituminoase 

- s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 
 

�r. crt Denumirea DJ. UM Cantit. Valoare (lei) 
1 DJ 103 Lim. Jud. BV-Araci km 0,80 km 149.696,48 
2 DJ 121A DN 13E-Leţ km 0,84 km 161.919,87 
3 DJ 121A Intrare V. Crişului-Int. DJ 121B km 0,68 km 131.666,17 
4 DJ 121C Şugaş Băi  km 0,53 km 102.086,20 
5 DJ 121-Zăbala km 1,15 km 221.464,81 
6 DJ 121-Imeni km 0,71 km 137.056,01 
7 DJ 121A-Boroşneul Mare km 1,51 km 291.436,52 
8 DJ 121-Pod Cătălina km 0,38 km 73.725,36 

TOTAL 6,60 km 1.269.051,41 
 

b) Tratamente bituminoase 
- s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 

 
�r. crt Denumirea DJ. UM Cantit. Valoare (lei) 

1 DJ 103B Lim jud. Braşov-Ozun-DN 12 Km 17+750-21+250 km 6,7 225.291,23 
2 DJ 103E Belin-Aita Mare Km 17+800-21+750 km 4,0 134.502,23 
3 DJ 114 Dn 11-Estelnic Km 0+000-7+300 km 6,7 225.291,23 
4 DJ 121A -Aita Mare-Aita Medie km 4,0 134.502,23 
5 DJ 121 F-Hătuica-Mărcuşa km 4,6 154.677,56 
6 DJ 122 -Centură km 4,0 134.502,23 

TOTAL 30,0 km 1.008.766,71 
  

c) Asigurarea siguranţei rutiere 
- constând din confecţionare, plantare stîlpi şi montarea diferitelor indicatoare de  circulaţie, borne kilometrice şi „poliţişti culcaţi” în valoare 

totală de 47.592,93 lei. 
- la lucrările de REPARAŢII CURE�TE, s-au executat lucrări în valoare totală de 1.196.781,72 lei după cum urmează: 

a) Reparaţii podeţe 
- pe următoarele drumuri judeţene: 

- pe DJ 121A la:  km 6+400, km 7+300, km 7+500,  
- pe DJ 112 la:  km 16+200 

În total s-au cheltuit: 17.075,07 lei. 
b) Balastare DJ 121A-Aita Medie  

Valoarea lucrării a fost de 18.999,85 lei. 
c) Pietruiri de drumuri 

1) Întreţinerea drumului DC 14 Covasna-Comandău 
S-au executat lucrări de pietruire şi desfundarea podeţelor în valoare de 49.537,78 lei; 

2) Întreţinere DJ 121 A Leţ-Moacşa Km 23+750-Km 28+460 
S-au executat lucrări de pietruire şi reprofilare şanţuri în valoare de 166.612,45 lei; 

3) Întreţinere DJ 121A, Valea Crişului-Aita Medie Km 48+000-Km 65+000 
S-au executat lucrări de pietruire, montare a 7 podeţe tubulere şi reprofilare şanţuri în valoare totală de 946.651,11 lei. 

Total pietruiri de drumuri: 1.162.801,34 lei. 
Din fondurile aprobate pentru cheltuieli de capital, s-au cheltuit pentru: 

- Documentaţie tehnică Pietruire DC 14 Covasna-Comandău 92.820,00 lei; 
- Reabilitarea drumului judeţean DJ 131 în valoare de 2.043.988,22 lei; 

Total cheltuieli de capital: 2.136.808,22. 
Din fondul de rulment, sume alocate prin H.G. �r. 1667/2006-683,5 mii lei: 

- Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe drumul judeţean DJ 121C, Sf. Gheorghe-Şugaş Băi, Km 7+380, proiect tehnic+execuţia, în 
valoare de 404.199,77 lei; 

- Refacerea infrastructurii şi consolidarea taluzului pe drumul judeţean DJ 121C, Sf. Gheorghe-Şugaş Băi, Km 3+700-3+750-proiect tehnic în 
valoare de 16.666,00 lei; 

- Expertizări poduri (4 buc.) în valoare totală de 15.741,74 lei 
Total cheltuieli din fondul de rulment: 436.607,51 lei 
Suma totală cheltuită pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor în anul 2007 din bugetul local, fondul de rulment inclusiv cheltuieli de 

capital a fost de: 10.515.955,87 lei. 
- Alte ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE la Serviciul de Administrarea a Drumurilor Judeţene 
a) iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurior de achiziţii publice a contractelor de lucrări şi servicii legate de administrarea 

drumurilor 
Pentru toate lucrările de întreţinre şi reparaţii la drumurile judeţene şi DC 14 cu finanaţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea 

procedurilor de atribuire ale contractelor prin elaborarea caietelor de sarcini, prin asigurarea personalului specializat în comisiile de evaluare a ofertelor şi a 
asigurat urmărirea execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

b) Eliberarea de autorizaţii speciale de transport pentru autovehicule cu gabarit depăşit. 
La cererile diferiţilor transportatori s-au eliberat autorizaţii speciale de transport pe DJ-uri jud. Covasna pentru depăşirea tonajului pe osie şi a 

gabaritului depăşit, conform Ordinului M.T. nr. 407/1999 şi M.I. nr. 991/1991, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere 
cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
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c) Eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene. 
Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze: 
a) Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumurilor; 
b) Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului. 

Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi. 
d) Revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor. 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi 
menţinerea permanentă a drumurilor în stare de viabilitate. 

Reviziile curente s-au făcut lunar pentru toate drumurile judeţene.  
S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de 

consolidări şi apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 
Îndrumarea şi verificarea lucrărilor de pietruire a drumurilor comunale. 

Sursa de finanţare: Fonduri alocate conform HG 1256/2005 de modificare şi completare a HG 577/1997, privind pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

În anul 2007 s-au executat şi s-au decontat lucrări în valoare totală de: 5.928.339,18 lei. Această sumă s-a alocat din mai multe surse de finanţare, după cum 
urmează: 

• De la bugetul de stat-1.435.000,00 lei; 
• Din credit extern-2.928.339,18 lei; 
• Din bugetul propriu al CJ-1.433.000,00 lei. 

Defalcat pe obiective: 
 

�r. crt. Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică cuprinsă în programul de finanţare UM Cantit. 2007 Valoare (lei) 
LUCRĂRI Î� CO�TI�UARE începute în 2006 şi finalizate în anul 2007 

1 DC 12, DN 11-Albiş, km 0+000-1+610 
km 1,61 545.000 

Anrobat bituminos + tratament 
Lucrare finalizată în anul 2007 

2 DC 11, Dalnic-DN 11, km 0+000-1+800 
km 1,8 345.000 
Covor asfaltic + şanţuri + podeţe 
Lucrare finalizată în anul 2007 

3 DC 48, DN 12-Zălan, km 1+000-2+500 
km 1,5 302.840 
Covor asfaltic  
Lucrare finalizată în anul 2007 

4 DC 48, DN 12-Zălan, km 0+000-1+000 
km 1 300.500 
Covor asfaltic  
Lucrare finalizată în anul 2007 

LUCRĂRI Î� CO�TI�UARE începute în 2006 şi 2007 şi nefinalizate în anul 2007 

1 DC 4, DC 6-Cernatul de Sus, km 5+500-9+000 
km 0,5 261.000 

0,5 km Covor asfaltic +şanţuri, terasamente 
Se va finaliza în anul 2009 

2 DC 2B, Lemnia-Lemnia de Sus km 0+000-5+000 
km 1,6 500.000 

Covor asfaltic + şanţuri şi podeţe 
Se va finaliza în anul 2008 

3 DC 10, Zăbala-Tamaşfalău, km 2+500-6+500 
km 3,5 170.000 

Macadam, 
Se va finaliza în anul 2009 

4 DC 44, Băţanii Mari-Aita Seacă-Valea Zălanului, km 0+000-11+450 
km 5 436.000 

Macadam 
Se va finaliza în anul 2010 

8 DC 25, DN 13E-Aninoasa, km 0+000-2+200 
km 2,2 787.000 

Podeţe de scurgere 50 m 
Lucrare finalizată în anul 2007 

9 DC 7, Hilib-Ghelinţa, km 3+000-6+650 
km 3,65 95.000 

Balast, şanţuri 
Se va finaliza în anul 2008 

10 DC 9, Brateş-Telechia, km 0+000-6+650 
km 1,5 763.000 

Covor asfaltic 
Se va finaliza în anul 2008 

11 DC 28, DN 12-Zoltan, km 1+000-2+100 
km 0,6 190.000 

Covor asfaltic, şanţuri 
Se va finaliza în anul 2008 

12 DC 33A, Ariuşd-Araci, km 3+414-4+414 

km 2 42.000 
Macadam 
Se va finaliza în anul 2009 
Studii geo, studii topo 
Se va finaliza în anul 2009 

13 DC 30, Valea Crişului-Calnic km 0+000-1+800 
km 0,5 45.000 
Balast, fundaţie 
Se va finaliza în 2007 

LUCRĂRI �OI începute în anul 2007 

1 DC 18, DJ 121A-Leţ, km 0+000-1+400 
km 0 40.000 

Podeţe 
Se va finaliza în anul 2008 

2 DC 2A, DJ 114-Lutoasa, km 0+000-1+200 
km 1,2 86.000 

Balast 
Se va finaliza în anul 2008 

3 DC 33, Ilieni-DN 12, km 0+000-2+700 
km 2,3 356.000 

Macadam, şanţuri, podeţe 
Se va finaliza în anul 2009 

4 DC 23, Barcani-Sărămaş, km 6+600-10+900 
km 0 25.000 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2010 
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�r. crt. Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică cuprinsă în programul de finanţare UM Cantit. 2007 Valoare (lei) 

5 DC 16, DJ 103B-Măgheruş, km 0+000-7+000 
km 0 46.300 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2010 

6 DC 2, Belani-Estelnic, km 0+000-2+335 
km 0 18.700 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2009 

7 DC 29, DN 12-Bodoc, km 0+000-1+400 
km 0 126.000 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2008 

8 DC 20A, DN 13E-Angheluş, km 0+000-2+600 
km 0 15.000 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2009 

9 DC 3, Breţcu-DN 2D, km 0+000-4+000 
km 2,7 515.000 

Covor asfaltic 
Se va finaliza în anul 2008 

10 DC 42, Tălişoara-Brăduî, km 0+600-2+600 
km 0 12.000 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2008 

11 DC 19, DN 13E-Bita, km 0+000-1+200 
km 0 20.000 

Proiect tehnic 
Se va finaliza în anul 2008 

 

Pentru lucrările de pietruire ale drumurilor comunale având ca sursă de finanţare fondurile alocate conform HG 1256/2005 de modificare şi completare a HG 
577/1997, privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor serviciul a acordat comunelor sprijinul necesar pentru organizarea procedurilor de atribuire a 
contractelor şi a asigurat asistenţă tehnică necesară pentru urmărirea execuţiei, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

Totodată serviciul a întocmit, programul de pietruire şi a înaintat acest program forurilor superioare pentru solicitarea fondurilor necesare. 
3. Infrastructura de utilităţi: 

Programul de alimentare cu apă a satelor conform HG nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
În cadrul acestui program în anul 2007 au fost alocaţi 4.379.480 lei. 

Sisteme puse în funcţiune: Mărtănuş, Oituz, Lemnia de Sus, Bodoc, Zălan. 
Sisteme în curs de realizare: Valea Crişului, Breţcu, Ozun, Chichiş, Lemnia, Hăghig, Bixad, Ghidfalău (sat Angheluş, Fotoş, Zoltan), Turia (Balvanyos), 

Vâlcele, sat Olteni (comuna Bodoc). 
• în cursului anului 2008 vor începe lucrările în: satul Calnic (comuna Valea Crişului), respectiv în comunele: Arcuş, Comandău şi 

Dobârlău. 
• în curs de proiectare: Moacşa, Boroşneu Mare şi Valea Mare. 

Program de alimentare cu apă conform HG nr. 687/1997 
În cadrul programului au fost finalizate şi puse în funcţiune următoarele sisteme: Aita Mare, Belin, Reci, Malnaş, Ghelinţa, Zagon şi Sânzieni. 
Este în fază de proiectare sistemul din comuna Băţani, satele Băţanii Mari, Băţanii Mici şi Ozunca Băi. 
Program Phare 2004-2006 Coeziune economică şi socială, Proiecte mari de infrastructură regională „A borvízek útja-Drumul Apelor Minerale” 
Elaborarea proiectului tehnic a fost asistată de către firma de consultanţă OVE Arup & partners International Ltd. 
Proiectul tehnic a fost predat la M.D.L.P.L. pe 30 august 2007. 
Valoarea totală a proiectului 8.004.222 Euro. 
Durata de implementare 18 luni calendaristice. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 111/2007 au fost aprobaţi Indicatorii tehnico-economici la lucrarea „Drumul Apelor Minerale, jud. Covasna”. 

Valoarea totală a lucrării 6.748.042,48 Euro, din care C+M 5.481.187,92 Euro. 
Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor 
S-a elaborat prima variantă a 

� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � 
 � � � �  � � � � � � � � � � � � �  �
 pe perioada 2005-2013. Urmează evaluarea de mediu a 

� � � � � � � �
, în cadrul unui 

grup de lucru numit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna. 
� � � � � �

 se va adopta după obţinerea avizului de mediu. 
Program ISPA - Pregătire pentru implementarea proiectului regional „Alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în judeţul Covasna”. 
Pregătirea proiectului s-a derulat în luna septembrie 2007. S-a finalizat Masterplanul, în luna februarie 2008. S-au făcut primele demersuri pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV şi pentru crearea Operatorului Regional de apă şi canalizare. 

Pregătirea proiectului interjudeţean de gestionare a deşeurilor menajere „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”. 
S-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  �

 între localităţile Moacşa şi Leţ. Se pregăteşte Studiul de fezabilitate 
şi Studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Este în curs de înfiinţare Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea şi opearea sistemului 
de management integrat al deşeurilor. 

Programul naţional de înfiinţare de Incubatoare de afaceri 
Suprafaţa totală a incintei incubatorului este de 2.680 mp. În urma selecţiei firmelor care au candidat pentru incubare, au intrat 20 de firme cu activitatea în 

domeniile: confecţionare haine, design, reparaţii subansamble auto, studio radio, reparaţii articole electrice, întreţinere clădiri, proiectare, telecomunicaţii, şcoală de 
şoferi, etc. 
În total 32 nuclee de incubare cu diferite suprafeţe, disponibil pentru firme, spaţii de depozitare, sală de conferinţe. 

Valoarea totală a investiţiei: 2.516.155 lei. 
În viitor se intenţionează înfiinţarea unui Centru de dezvoltare a afacerilor. 
Program �aţional Săli de Sport 
În cadrul Programului Naţional SĂLI DE SPORT, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2007 au fost date în funcţiune: 

- sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală (proiect pilot) 150 locuri mun. Sf. Gheorghe şi sala polivalentă cu 1200 locuri mun. Tg. 
Secuiesc 

- sala de gimnastică din comunele Sânzieni şi Reci, sala de sport cu 50 locuri din comunele Ghelinţa şi Bodoc 
- În anul 2007 a fost începută construirea sălii de sport cu 150 de locuri din comuna Cernat.  
- Sunt în curs de construire încă 4 obiective în comunele: 
- Bixad şi Ghidfalău (sală de gimnastică), 
- Zagon şi Zăbala 150 locuri  
- Pe lista de sinteză sunt în aşteptare următoarele obiective: 
- Vârghiş; 
- Sita Buzăului; 
- Dobârlău; 
- Grup Şcolar Economic Sf. Gheorghe; 
- Comandău. 

Blocuri de locuinţe pentru tineri 
Conform programului, care se derulează prin Agenţia Naţională de Locuinţe a început şi este în curs de construire blocul de locuinţe cu 29 ap. din mun. Tg. 

Secuiesc, str. Bethlen Gabor. 
 În anul 2007 a început construirea blocului de locuinţe cu 72 ap. din mun. Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan. 
Lucrări prevăzute pentru anul 2008: 

- bloc locuinţe 28 ap., oraş Baraolt; 
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- bloc locuinţe 24 ap., sat Ghelinţa; 
- bloc locuinţe 24 ap., sat Cernat; 
- bloc locuinţe 6 ap., sat Micfalău; 
- bloc locuinţe 24 ap., mun. Sf. Gheorghe. 

Blocuri de locuinţe sociale şi de necesitate 
S-au început şi sunt în curs de construire următoarele blocuri de locuinţe: 

- bloc locuinţe 70 ap., mun. Sf. Gheorghe; 
- bloc locuinţe 24 ap., mun. Tg. Secuiesc. 

Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural O. G. nr. 7/2006 
Pe data de 6 iulie 2006 au completat cererea de finanţare şi s-au înscris on-line 41 de comune. 
Conform H.G. nr. 1521/2006, 1599/2006 şi 1655/2006 a fost alocată suma de 3.945.000 lei pentru numai 36 de comune-execuţie lucrări de alimentare cu apă, 

canalizare şi staţii de epurare, respectiv refacere poduri peste pârâuri şi anume: Aita Seacă şi Herculian, Bixad, Bodoc, Doboşeni, Breţcu, Dalnic, Hăghig, Ghelinţa, 
Brădet, Malnaş şi Malnaş Băi, Mereni, Micflău, Moacşa, Ozun, Reci, Crasna, Zagon, Racoşul de Sus, Belin Vale, Cernat, Ilieni şi Dobolii de Jos, Lemnia, Chilieni 
şi Coşeni, Turia, Zăbala, Aita Medie, Arcuş, Chichiş, Vârghiş, Lunca Mărcuşului, Zoltan, Sânzieni, Valea Mare, Estelnic, Barcani şi Săsăuşi. 

Conform H.G. nr. 379/2007, 428/2007 şi 856/2007 a fost alocată suma de 10.407.000 lei, pentru 25 de comune. 
Program naţional de construire aşezăminte culturale 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a implementat Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii de aşezăminte culturale de drept 

public, din mediul rural şi mic urban şi se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 
Localităţile care au depus documentaţii pentru finanţare sunt următoarele: 

- sat Belin (comuna Belin); 
- sat Boroşneu Mic (comuna Boroşneu); 
- sat Hătuica (comuna Catalina); 
- sat Cernat (comuna Cernat); 
- sat Ilieni (comuna Ilieni); 
- sat Moacşa (comuna Moacşa). 

Ministerul Culturii şi Cultelor a implementat Programul prioritar naţional pentru finalizarea lucrărilor de construcţie aşezăminte culturale şi pentru care s-au 
alocat fonduri în 2007 pentru un singur obiectiv şi anume: 

- comuna Sita Buzăului, sat Zăbrătău în valoare de 196.386 lei. 
IV.  CE�TRU EUROPA 

Evenimente: 
Competiţie de cărţi poştale „De ce te simţi bine în judeţul tău”: Acest concurs a fost lansat în februarie 2007 cu ocazia celei de a 50-a aniversări a 

Tratatului de la Roma, având ca grup ţintă elevi din şcolile generale. Acest concurs s-a desfăşurat în paralel şi în judeţele înfrăţite: judeţul Heves (Ungaria), şi 
judeţul Warmland (Suedia). Elevii au arătat un interes deosebit. Am primit lucrări de la şcolile generale din Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Secuiesc, Araci, Turia şi 
Covasna, în număr de 95. Cărţile poştale au fost făcute cu mai multe tehnici: desen, foto, grafică, colaj. Lucrările au fost expuse pe holul de la etajului I. a 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”, iar premierea a avut loc pe 9 mai. Pe lângă lucrările cele mai bune, alese de juriu, a fost premiată şi cartea poştală aleasă de 
public, pe bază de vot. Centrul de Informare Europeană a trimis câte o copie a cărţilor poştale elevilor din judeţele înfrăţite cu scopul de a facilita dezvoltarea 
relaţiilor dintre elevi şi şcoli.  

Campania de informare: „Europa Tinerilor Europa Ta” 
Campania a fost finanţată prin Programul Phare-Fondul Europa 2006, Programul de micro-proiecte. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Liceul 

Teoretic Székely Mikó şi Asociaţia Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Mikes Kelemen Sf. Gheorghe. Scopul proiectului a fost creşterea gradului de informare 
despre Uniunea Europeană şi integrarea României în rândul tinerilor din judeţul Covasna respectiv contribuirea la asimilarea valorilor europene de către viitorii 
cetăţeni ai Uniunii. În cadrul acestui proiect, pe durata a opt luni am desfăşurat următoarele activităţi de informare:  

Realizarea unui punct de informare\formare: Am amenajat un punct de informare\formare în clădirea Liceului Teoretic Székely Mikó. Ca spaţiu am folosit un 
vechi depozit al şcolii. Cu această ocazie am anunţat mass-media despre lansarea campaniei de informare. Deschiderea festivă a punctului de informare a avut loc 
pe data de 9 februarie 2007. Punctul de informare are menirea să informeze elevii din liceele din judeţ despre Uniunea Europeană prin următoarele mijloace: ore 
speciale, dezbateri, concursuri. 

Elaborare materiale de informare: Am tipărit 6500 pliante în format A4 cu următorul conţinut: principalele oportunităţi oferite de Uniunea Europeană 
pentru tineri, descrierea pe scurt a programelor „Învăţare pe toată durata vieţii”, „Tineri în acţiune”, a sistemului de eliberare a documentelor “Europass”, 
principalele surse de informare despre UE, burse de studii, oportunităţi de angajare, călătorie în UE, etc. Scopul acestui pliant a fost informarea elevilor despre 
oportunităţile existente pentru tineri în UE.  

Am tipărit 1300 de caiete/broşuri în format A6 cu următorul conţinut: Istoria U.E. pe scurt, simbolurile Uniunii Europene, instituţiile Uniunii Europene, 
Uniunea Europeană şi tinerii, politica de educaţie în Uniunea Europeană, burse şi programe destinate tinerilor, posibilităţi de muncă în U.E., alte informaţii 
relevante, surse de informare. Scopul acestei broşuri a fost oferirea de informaţii despre principalele surse de finanţare destinate tinerilor.  
Au fost tipărite 1000 afişe ce le-am distribuit în liceele din județ cu ocazia caravanei de informare. Pe afiş am înşirat acele motive pentru care un tânăr elev de liceu 
ar putea fi interesat de temele caravanei de informare, precum: beneficiile de a fi cetăţean european, informaţii pe care nu le poţi afla din cărţile de specialitate, 
informaţii despre posibilităţile de studii existente la nivelul UE, posibilităţi de a lucra într-un alt stat membru şi lărgirea cunoştinţelor într-o limbă străină. Afişele 
au fost distribuite şcolilor şi afişate înaintea întâlnirilor planificate cu tinerii.  
Au fost tipărite 100 mape pentru participanţii la cursul de formare din data de 23-24 iunie 2007 pentru înmânarea suporturilor de curs. Toate materialele tipărite au 
fost distribuite cu ocazia activităţilor din cadrul proiectului, dar mai cu seamă cu ocazia caravanei de informare din instituţiile şcolare. Afişele şi pliantele au fost 
afişate respectiv distribuite în locurile des vizitate de tineri. 

Organizare cursuri de instruire: Această activitate a cuprins două sesiuni de pregătire, una pentru tineri din organizaţiile de tineret din judeţul Covasna şi un 
curs de formare pentru tineri angajaţi în cadrul primăriilor. Primul curs de pregătire a avut loc în perioada 2-4 martie 2007, la Centrul de Studii Europene Arcuş. La 
acesta am contactat 35 organizaţii de tineret din judeţ din care au participat 23 de reprezentanţi ai organizaţiilor. Scopul cursului a fost sprijinirea activităţii tinerilor 
din organizaţiile de tineret din judeţul Covasna şi crearea unei reţele de informare din aceste organizaţii de tineret. Pe viitor aceste organizaţii vor fi informate 
periodic despre acele oportunităţi care sunt destinate lor, la rândul lor informaţiile putând fi multiplicate la nivel local (oraşe mici, comune şi sate). Programul 
cursului a cuprins următoarele teme: geografia şi economia generală a Europei, mentalitate şi multiculturalitate în Europa, evoluţia integrării europene de la 
Comunităţile Europene la UE, tineretul în Europa (sistemul educativ, rolul educaţiei în societatea modernă), procesul integrării României, societatea civilă şi 
importanţa tineretului, surse de informare şi rolul organizaţiilor de tineret în multiplicarea informaţiei europene. 

Pentru această activitate am contactat 3 traineri care au ţinut prezentările. Două persoane din partea Centrului de Informare Europa şi o persoană din partea 
Liceului Teoretic Szekely Miko au fost moderatorii întregii activităţi.  

Al doilea curs de pregătire a avut loc în data de 23-24 iunie 2007, la Centrul de Studii Europene Arcuş. La acesta am contactat 18 comune din judeţ din 
partea cărora au participat 9 persoane, tineri specialişti în dezvoltarea comunităţilor. Programul cursului a cuprins următoarele teme: metode şi tehnici de 
comunicare, oportunităţi de finanţare şi surse de informare, oportunităţi de dezvoltare şi marketing local, elaborarea unui plan de acţiune de comunicare europeană. 
Scopul cursului a fost crearea unei reţele de multiplicatori europeni în mediul rural la nivelul judeţului Covasna. În perioada de planificare a cursului am încercat să 
contactăm acele persoane care la nivelul comunităţilor locale se ocupă cu redactarea propunerilor de proiecte, a strategiilor de dezvoltare şi care sunt în general în 
temă în ceea ce priveşte oportunităţile aderării la Uniunea Europeană. Pentru această activitate am contactat 2 traineri care au ţinut prezentările. Două persoane din 
partea Centrului de Informare Europa au fost moderatorii întregii activităţi.  

Caravană de informare în liceele din judeţ: 
În cadrul acestei activităţi am contactat 18 licee din judeţul Covasna. Toate dintre aceste licee au răspuns pozitiv la adresa noastră. Şi într-un interval de 1 lună 

şi jumătate am vizitat pe rând toate liceele şi am ţinut prezentări de câte o oră în fiecare şcoală. Campania noastră sa adresat elevilor din clasele 9-11, scopul lui a 
fost prezentarea oportunităţilor oferite de UE pentru tineri: un scurt film despre oportunităţile tinerilor în UE, evoluţia integrării europene de la Comunităţile 
Europene la UE, instituţiile europene, programele comunitare destinate tinerilor: Comenius, Erasmus, Leonardo de Vinci, Grundtvig, Youth in Action, posibilităţi 
de burse şi studii. Prezentările au fost ţinute de către echipa Centrului de Informare Europa. Pe parcursul campaniei am împărţit elevilor pliante şi broşuri, iar în 
cadrul concursului organizat la sfârşitul prezentărilor am acordat premii valoroase precum: tricouri, rucsacuri, genţi de conferinţă, mini radio portabil, breloc, 
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pixuri, căni, suport cd, etc. Împărţirea premiilor s-a făcut pe baza punctajului obţinut la test. Calculând pe baza acestor teste am contactat 706 de tineri liceeni plus 
cei care nu au completat testul sau nu l-au predat.  
Competiţie cu tematică europeană între licee:  

În cadrul acestei activităţi pe data de 9 mai 2007 de Ziua Europei, am organizat un concurs interactiv cu tematică europeana între liceele din judeţ intitulat 
„Pentru o Europă mai tânără” în sala mare a Biblioteci judeţene Covasna. Dintre cele 18 licee contactate au participat 11 echipe din 10 licee. Echipele au fost 
formate din 5 elevi şi un profesor. Evenimentul a avut ca scop evaluarea cunoştinţelor dobândite de către elevi în cursul caravanei de informare, astfel acest 
eveniment a fost menit să închidă caravana de informare. Pentru coordonarea şi organizarea competiţiei s-a constituit un juriu special compus din 4 persoane, din 
partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, Centrului de Informare Europa şi Organizaţiei locale a 
Tinerilor Maghiari din Transilvania. Probele concursului au fost următoarele: prezentarea unei fotografii făcute în zona în care locuiesc elevii, şi care după opinia 
lor reprezintă o valoare europeană, test de evaluare a cunoştinţelor despre Uniunea Europeană, redactarea unui eseu cu tema: � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �

dezbatere parlamentară - joc de rol, cu tema 
� � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � 
 � �  � � � � � �

cu argumente pro şi contra, scrierea 
unui text pe melodia Imnului European. Câştigătorii concursului de 5 ore au fost: echipa „REFISEK” din cadrul Colegiului Reformat din Tîrgu-Secuiesc (premiul 
I), echipa „EUROSCOALA” din cadrul Grupului Scolar Nicolae Balcescu din Intorsura Buzăului (premiul II), şi echipa „ADOLESCE�TUL EUROPEA�” din 
cadrul Colegiului Naţional Mihai Viteazul (Sf. Gheorghe).  

Euro picnic-Eveniment de închidere a Campaniei de informare europeană 
Campania de informare a fost încheiat cu organizarea unui „Euro-picnic” la Centrul de Studii Europene Arcuş în data de 10 august 2007. Scopul acestei ultime 

manifestări era diseminarea rezultatelor campaniei. Celor prezenţi-persoanele care au contribuit la implementarea proiectului şi cei care au luat parte la activităţile 
proiectului, reprezentanţii mass-media-a fost prezentată modul de derulare a campaniei şi rezultatele proiectului. 

Tabără de vară „Împreună în UE”: tabăra a avut loc în perioada 27 august -1 septembrie la Pădureni. Participanţii taberei au fost 20 de copii cu vârste 
cuprinse între 11-13 ani din judeţele Covasna, Heves, Baranya, Bekes (Ungaria). Pe durata taberei participanţii au făcut cunoştinţă cu istoria şi geografia Europei şi 
cu cultura celorlalţi. În program figurau: prezentări despre UE, jocuri interactive, vizionare de film, excursii.  

Parteneriate: 
În cursul anului 2007 am continuat colaborarea cu partenerii existenţi: Centrul de Informare Europe Direct din judeţele Heves şi Békés din Ungaria, cu 

membrii reţelei multiplicatorilor de Informaţie Europeană din România (Networking Europe), cu Biblioteca Judeţeană Covasna. În cadrul acestor parteneriate am 
participat la o serie de evenimente internaţionale. 

- Tabăra de vară UE pentru copii din judeţul Békés: la acest eveniment organizat între 6-10 august au participat trei copii de 13-14 ani din judeţul 
Covasna însoţiţi de un reprezentant al Centrului de Informare (György Szakács Ágnes).  

- Zile oraşului Eger: cu ocazia acestui eveniment (organizat în perioada 13-16 septembrie) s-a participat cu materiale promoţionale ale Centrului de 
Informare şi ale judeţului Covasna la un stand de prezentare împreună cu Centrele Europe Direct din Eger, Linz şi Biroul Relaţii Internaţionale ale regiunii 
Warmland. Biroul nostru a fost reprezentat de Toth Szabolcs Barnabas.  

Relaţii cu publicul: 
Informarea publicului prin materialele aflate la Centru şi prin mijloacele oferite de Centru, printre care cel mai important rol îl are Internetul. În perioada 1 

ianuarie-26 octombrie Centrul a avut 119 de vizitatori. Frecvenţa cea mai mare a vizitatorilor s-a înregistrat în lunile martie şi octombrie.  
 

A�UL 2007 
Informaţii generale 34 
Finanţări 26 
Învăţământ 4 
Diverse 47 
Total 119 

 
V.  TURISMUL 

Compartimentul Protecţia Mediului şi Turism-printre altele - promovarea imaginii turistice a judeţului Covasna. Pentru realizarea acestuia, în perioada 1 
ianuarie-30 decembrie, am organizat şi am participat la următoarele activităţi turistice: 
 

�r. 
crt. 

Denumire eveniment Perioada Resurse alocate Responsabili 

1 Expoziţia turistică „Utazás 2007”, Budapesta 29 martie-1 aprilie  14.000RON Albert Zoltán, Csoma Szidónia 
3 Expoziţia Turistică al Judeţului Veszprém 8-9 aprilie 1000 RON Csoma Szidónia 
4 Transilvanian Tourism Fair  6-9 aprilie 3.500 RON Albert Zoltán 
5 Zilele Tursmului Covăsnean (tematica: gastronomie) 18-20 mai 16.500 RON Albert Zoltán, Csoma Szidónia 
6 Aquarius-Festivalul Apei Minerale, Micfalău 1 septembrie 4.000 RON Albert Zoltán, Csoma Szidónia 
7 IViaggiatori-Expoziţia Turistică Internaţională din Lugano, Elveţia 1-4 noiembrie 19.800 RON Albert Zoltán, Csoma Szidónia 

 
Data Activitate Responsabil Cost (RO�) 

dec. 2006-ianuarie 2007 
mai 2007 

Editare de materiale promoţionale: 
- Calendarul de evenimente a judeţului Covasna 
- Parada Cârnaţilor (ziarul oficial al concursului de preparat cârnaţi) 

Csoma Szidónia 
Csoma Szidónia 

3.500 
800 

mai- septembrie 2007 Reabilitarea băii populare din Peteni, comuna Zăbala Albert Zoltán 
Finanţare de la 

Fundaţia Szülőföld 
permanent Clasificarea şi reclasificarea structurilor de primire turistice în judeţ Albert Zoltán - 

noiembrie-decembrie 2007 Pregătiri pentru fondarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna Albert Zoltán  
 

VI. SERVICIULUI ADMI�ISTRATIV GOSPODĂRESC ŞI PATRIMO�IU 
Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi în termenele prescrise. 
Volumul de muncă în anul 2007 a fost mult mai mare şi diversificat decât în anii precedenţi, din cauza seriilor de acte normative apărute, care pentru a fi puse 

în practică necesita un volum de muncă mult mai mare pe lângă activităţile cu caracter de regularitate din cadrul serviciului, cum ar fi:  
- achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe,  
- eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, curăţenie,  
- verificarea, completarea fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii,  
- întocmirea notelor de recepţie, respectiv efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri,  
- întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar şi publicarea şedinţelor consilierilor judeţeni,  
- eliberarea foilor de parcurs, bonurilor de carburanţi auto, întocmirea fişelor activităţii zilnice a autoturismelor, întocmirea listei consumului de 

carburanţi, achiziţionarea bonurilor de benzină,  
- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate,  
- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), 

cheltuieli de apă, canal şi salubritate. 
- elaborarea documentaţiei privind Proiectelor de Hotărâri şi materialelor de şedinţă a Consiliului judeţean Covasna 
- întocmirea Raportului privind situaţia patrimoniul judeţului şi inventarierea electronică a documentaţiei aferente 
- alte activităţi desfăşurate în anul 2007: evidenţa bunurilor imobile aflate în patrimoniul public al judeţului sau în proprietatea privată a Consiliului 

judeţean Covasna; evidenţa bunurilor imobile aflate în administrarea Consiliului judeţean Covasna; asigurarea băncii de date a patrimoniului în sistem informatizat. 
Serviciul Administrativ-gospodăresc şi Patrimoniu a participat cu tot efectivul la buna organizare şi desfăşurare a diferitelor manifestări organizate de 

Consiliul Judeţean Covasna din punct de vedere logistic. Pe lângă activitatea curentă, personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea tuturor 
defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare de funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte. 
Conducătorii auto au asigurat în permanenţă întreţinerea în stare de funcţionare a autoturismelor din dotare. 
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Personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc şi Patrimoniu a întocmit documentaţia de achiziţii publice necesare pentru încheierea contractelor 
pentru autoturismele consiliului judeţean în ceea ce priveşte asigurările pentru avarii, asigurările obligatorii, şi Casco.  

S-au întocmit documentaţiile necesare pentru acordarea contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea materialelor consumabile de birotică (papetărie, 
tonere, cerneluri, etc.).  

În primăvara anului 2007 sa întocmit caiete de sarcini cu documentaţie necesară pentru atribuirea unei contract de achiziţie publică cu privire la achiziţionarea 
a două autoturisme pentru instituţie.(Skoda Octavia Lauriu & Klement, V.W. Caravelle). 

Tot în această perioadă s-a întocmit documentaţia pentru achiziţionarea unor mobilier de birou. 
În perioada 5 noiembrie-decembrie 2007 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul 

Consiliului Judeţean Covasna în baza Dispoziţiei emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. Listele de inventariere întocmite de comisia de inventariere 
au fost confruntate cu soldurile scriptice din contabilitate şi nu s-au înregistrat diferenţe.  

Împreună cu Compartimentul de contabilitate şi celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului judeţean Covasna s-a întocmit � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � �
 pentru activităţile ce se derulează prin contabilitatea Consiliului judeţean. 

Domeniul A.T.O.P. 
Activitatea Autoriăţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, organism cu rol consultativ fără personalitate juridică a funcţionat în cursul anului 2007 pe lîngă 

Consiliul Judeţean Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, a Hotărîrii Guvernului 
nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică şi a Hotărîrii nr. 7/2003 Consiliului Judeţean 
Covasna privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna al Planului strategic de activitate pe 
anul 2007, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din judeţul nostru. 

Planul strategic al activiţii A.T.O.P. Covasna a avut ca obiective: 
- Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei 

Române, 
- Obiectivele şi priorităţile de interes local, 
- Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2007,  
- Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna.  

Pentru îndeplinirea scopului şi sarcinilor ce revin A.T.O.P. Covasna în cursul anului s-a întrunit în şedinţe de lucru, atât pe comisii de lucru, cât şi în plen. 
În şedinţa sa din ianuarie a analizat şi a discutat petiţia întrodusă la A.T.O.P. Covasna, de către Vajda Elemér, cu domiciliul în comuna Belin, în urma 

cercetărilor efectuate de către I.J.P. Covasna. Totodată a analizat petiţia nr.11235/25.11.2006, întrodusă de către Primăria oraşului Covasna la I.J.P. Covasna, 
Prefectura Judeţului Covasna, resepectiv Consiliul Judeţean Covasna A.T.O.P Covasna. În continuare a analizat cererea cetăţenilor din zona Tg. Secuiesc, privind 
posibilitatea susţinerii examenului de conducere auto în Municipiul Tg. Secuiesc. La această şedinţă s-a aprobat Planul Strategic de activitate al A.T.O.P. Covasna 
pe anul 2007, şi Raportul de actvitate al A.T.O.P. Covasna pe anul 2006. 

La şedinţa din luna februarie s-a prezentat o informare privind activităţile desfăşurate de către poliţiştii din cadrul I.J.P. Covasna în cursul semestrului al doilea 
al anului 2006, precum şi diverese probleme legate de ordinea publică. 

În şedinţa din luna martie, s-a analizat şi s-a discutat situaţia ordinii şi siguranţei în şcolile din Judeţul Covasna precum şi diverse probleme de ordine publică. 
În cursul lunii aprilie la şedinţa sa A.T.O.P Covasna a analizat posibilităţile de executare de drumuri ocolitoare în comunele care sunt traversate de drumuri 

naţionale în vederea rezolvării în condiţii legale a circulaţiei animalelor şi a căruţelor pe teritoriul Judeţului Covasna, precum şi diverse probleme de ordine 
publică. 

La şedinţa din mai s-a prezentat o informare privind infracţiunile comise în stradă şi cele cu violenţă în primele patru luni al anului 2007. 
La şedinţa din iunie s-a analizat activitatea celor trei comisii de lucru al A.T.O.P. Covasna în vederea îmbunătăţirii şi sporirii eficienţei acestei autorităţi de pe 

lângă Consiliul Judeţean Covasna. 
În cursul lunii iunie, membrii A.T.O.P. Covasna au participat la un schimb de experienţă în Judeţul Harghita, unde împreună cu membrii A.T.O.P. Harghita, s-

a ţinut o şedinţă comună ale celor două autorităţi şedinţă la care membrii A.T.O.P. au discutat probleme de ordine publică.Totodată s-a asistat la punerea în 
funcţiune al camerelor de luat vedere în oraşul Băile Tuşnad, pentru monitorizarea, autovehiculelor care intră şi ies din Judeţul Harghita, obiectiv realizat de către 
A.T.O.P. Harghita cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita. 

La şedinţa din luna iulie s-a analizat şi s-a dezbătut starea ordinei şi a discipinei, a stării de siguranţă a cetăţenilor, în locurile de agrement din judeţ, precum 
măsuri ce se impun a fi luate pntru prevenirea incendiilor în perioada secetoasă, în judeţul nostru. 

La şedinţa din luna augusta s-a analizat şi s-a dezbătut problema modului de pregătire al insituţiilor de învăţămînt din judeţ, pentru începerea anului şcolar 
2007-2008, precum şi asigurarea ordinii în unităţile de învăţămînt. 

La şedinţa din luna septembrie s-a analizat şi s-a dezbătut problema privind activităţile desfăşurate de către I.J.P. Covasna pentru prevenirea furturilor de 
produse agricole de pe câmp în perioada campaniei de toamnă 2007, precum şi diverse probleme de ordine şi siguranţă publică. 

La şedinţa din luna noiembrie s-a analizat activitatea A.T.O.P. Covasna, şi s-au cerut propuneri pentru popularizarea şi eficientizarea activităţii acestui 
organism, s-a analizat problema romilor, problema furturilor efectuată de această etnie în localităţile din judeţ, precum şi diverse probleme legat de ordinea şi 
siguranţa publică. 

La şedinţa din luna noiembrie s-a analizat şi s-a dezbătut împreună cu reprezentanţii romilor din judeţ precum şi primari, reprezentanţi al jandarmeriei, al 
prefecturii, şi al consiliului judeţean problemele cu care se confruntă cetăţenii judeţului, în localităţile unde etnia romă este într-un număr considerabil. Măsuri ce 
se impun pentru rezolvarea problemelor romilor, pentru scăderea infracţionalităţii în rândul romilor, în vederea asigurării unui climat de siguranţă pentru cetăţenii 
judeţului, precum şi diverse probleme de ordine publică.  

La şedinţa din luna decembrie s-a analizat şi s-a aprobat Planul strategic de activităţi al A.T.O.P. Covasna pe anul 2008. 
În perioada 9-10 mai membri A.T.O.P. au participat la un seminar organizat de CE�TRUL DE MEDIERE ŞI SECURITATE COMU�ITARĂ, în oraşul 

Predeal. 
În vederea mediatizării şi promovării activităţii A.T.O.P., s-au distribuit, un număr de 100 de agende şi un număr de 100 de calendare. 
În scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de legiuitor prin actele normative în vigoare (Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române nr. 

218/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 787/2002), sub deviza „Democraţie, Transparenţă, Responsabilitate”, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna va avea în vedere în anul 2008, dezvoltarea de roluri privind managementul performanţei 
pentru A.T.O.P. pentru a construi modele de bună practică şi a se asigura că acestea reprezintă o caracteristică integrală a politicii de dezvoltare a Autorităţii. 

VII. Cabinetul Preşedintelui: 
În anul 2007 cu prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna s-au asigurat lucrările de 

secretariat la Cabinetului Preşedintelui, preluarea, înregistrarea, repartizarea conform rezoluţiei preşedintelui a corespondenţei primite; participarea la şedinţele 
consiliului judeţean, consemnarea dezbaterilor; colaborarea cu secretariatul secretarului general la întocmirea şi dactilografierea proceselor-verbale ale şedinţelor 
ordinare si extraordinare a consiliului judeţean; evidenţa, ordonarea si arhivarea documentelor specifice activităţii; întocmirea agendei de activitate si coordonarea 
programului preşedintelui; asigurarea ţinerii în evidenţă a invitaţiilor si corespondenţelor primite de preşedinte şi întocmirea răspunsurilor. 

În limita competenţelor acordate, s-a asigurat legătura cu autorităţile publice locale din judeţul Covasna şi din ţară cu compartimentele de specialitate din 
cadrul ministerelor, agenţiilor precum şi cu serviciile publice descentralizate din judeţul Covasna. 

Pe lângă activitatea curentă, cabinetul preşedintelui colaborează cu Compartimentul integrare europeană, relaţii externe, mass-media cu ocazia primirii delegaţiilor 
atât din ţară cât şi din străinătate pentru buna desfăşurare a manifestărilor organizate. La dispoziţia domnului preşedinte s-au organizat 25 de conferinţe de presă. 

VIII. Compartimentul integrare europeană, relaţii externe, mass-media: 
Este perceput un nou profil al României, care nu mai este văzută ca o ţară periferică în ceea ce priveşte sistemul de valori europene, ci reprezintă, în momentul 

de faţă, unul dintre pilonii credibili eficienţi de dezvoltare, aşa cum ne aflăm noi aici, împreună cu partenerii noştri, care doresc să fie alături de noi într-o strategie, 
care până acum s-a dovedit a fi câştigătoare. România şi implicit Covasna se vor putea dezvolta numai în măsura în care avem aliaţi puternici, parteneri puternici, 
numai în măsura în care procesul de integrare europeană se va desfăşura fără obstacole. 

Priorităţile de colaborare în anul 2007 au fost: 
- Permanentizarea şi intensificarea relaţiilor de colaborare, dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din UE;  
- Cunoaşterea experienţei şi practicilor internaţionale, know-how, în sfera transferului de cunoştinţe; 
- Utilizarea resurselor economice reciproc avantajoase, crearea unei imagini pozitive a economiei, a potenţialul de investiţii şi de turism local de care 

judeţul dispune, prin includerea lor în marketingul internaţional, contribuind la promovarea renumelui internaţional al regiunii; 
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- Programe concrete, bazate pe dimensiunea realizării unor proiecte europene. 
PLECĂRI: 
La iniţiativa ARE, biroul de repezentanţă ARE din Alba Iulia a facilitat o întâlnire între comisarul european pe probleme de politici regionale şi o delegaţie a 

Regiunii CENTRU. Întâlnirea a avut loc la Bruxelles în data de 22 ianuarie şi s-a desfăşurat sub forma unui seminar axat pe o serie de tematici alese dintre cele 
transmise de către reprzentanţii Regiunii Centru, cum ar fi: Implementarea Fondurilor Structurale în Regiunile din România, parteneriat şi cooperare între regiuni, 
consolidarea dimensiunii urbane. La această întâlnire judeţul Covasna a fost reprezentat de domnul preşedinte, însoţit de auditorul intern al instituţiei. 

Autoguvernarea judeţului Heves a lansat iniţiativa de a participa la o întâlnire bilaterală (Covasna-Heves), respectiv trilaterală (Heves, HU-Covasna, RO-
Värmland, S) privind evaluarea relaţiilor de parteneriat existente şi pregătirea programelor concrete de colaborare pe care cele trei instituţii intenţionează să le 
desfăşoare în cursul anului 2007. Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 22-24 ianuarie. 

Tot cu această ocazie s-au efectuat vizite la instituţii de învăţământ din judeţul Heves, unde în cadrul întâlnirilor specialiştii din domeniul dezvoltării 
economice şi teritoriale au stabilit o serie de acţiuni menite să întărească relaţiile de colaborare în aceste domenii. Delegaţia a fost compusă din preşedintele, 
vicepreşedintele consiliului judeţean, preşedintele Comisiei de învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport, consilieri din cadrul Compartimentului 
integrare europeană, relaţii externe şi auditorul intern. 

Conform invitaţiei primită din partea Departamentului Maine et Loire-Franţa, o parte din membrii delegaţiei s-au deplsat în Franţa în perioada 25-28 
ianuarie, cu scopul semnării noului protocol de colaborare. Triparteneriatul oficializat prin protocolul încheiat la 23 februarie 2004, modificat la 13 martie 2006, 
cu valabilitate de 3 ani de la data ratificării, a fost propus spre prelungire de către partenerul francez, dovedindu-se în timp o colaborare fructuoasă. 

La ceremonia semnării din 25 ianuarie 2007, respectiv la celelalte acţiuni organizate de către gazde, a participat preşedintele, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna şi preşedintele Comisiei de învăţământ, cultură, tineret, ONG-uri şi sport. 

În perioada 30 ianuarie-03 februarie Autoguvernarea judeţului Zala a organizat o întâlnire, având ca temă stabilirea punctuală a programelor comune 
pentru anul 2007, precum şi evaluarea acţiunilor întreprinse în 2006. Din partea Consiliului Judeţean Covasna s-a deplasat o delegaţie ce a avut în componenţă 
consilieri judeţeni. 

Fundaţia pentru Cultura Transportului Public din Ungaria a organizat în data de 07 februarie cea de-a XIII-a Întâlnire a Căilor Ferate Forestiere. La 
manisfetare au luat parte reprezentanţi ai căilor ferate forestiere din Ungaria şi din alte state. Asemenea anilor precedenţi, Consiliul Judeţean Covasna a primit 
invitaţia de a participa la această acţiune, ştiut fiind faptul că şi în judeţul nostru există un obiectiv ce face obiectul acţiunii, obiectiv ce se doreşte a fi reactivat în 
scopul exploatării turistice în zona oraşului Covasna şi nu numai. La această acţiune a participat un consilier din cadrul Compartimentului arii naturale protejate, 
monumente şi turism. 

Comisia Europeană a invitat membrii ARE să participe la Conferinţa „Personal Health System Conference”, ce a fost organizată în perioada 12-13 februarie 
în Bruxelles. Conferinţa a avut ca scop fructificarea rezultatelor obţinute în ultimii 10 ani în domeniul sanitar personalizat. 

Tot în Bruxelles s-a organizat un seminar în data de 15 februarie cu tema e-health. Seminarul se constituie ca primă acţiune în deschiderea oficială a 
programului e-health din cadrul ARE. În cadrul seminarului, Comisia Europeană va prezenta rolul regiunilor în punerea în practică a programului e-health. 
Seminarul a reprezentat o oportunitate pentru regiunile prezente de a-şi prezenta ideile şi propunerile pentru cooperarea interregională şi identificarea surselor de 
finanţare. Din partea Consiliului Judeţean Covasna a fost desemnată să participe preşedinta Comisiei de Integrare Europeană, Relaţii Externe, ca specialistă în 
domeniul sănătăţii şi ca membră a Comitetului B din cadrul ARE, Comitetul de coeziune şi politică socială.  

În continuarea acestei acţiuni organizate de ARE, preşedintele Comisiei de relaţii externe a fost informată că cererea depusă de Consiliul Judeţean Covasna în 
vederea aderării la Asociaţia Europeană a Regiunilor Montane a fost aprobată de către Biroul Executiv al asociaţiei, în consecinţă Consiliul Judeţean Covasna 
devenind membru al asociaţiei, de la momentul achitării cotizaţiei fixate anual de către adunarea generală. 

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de partener la înfiinţarea unui parc agroindustrial la Câmpul Frumos, aflat la 3 km de municipiul Sf. Gheorghe, a iniţiat 
o întâlnire, în data de 24 februarie, cu conducerea parcului agroindustrial Mórakert, situat în localitatea Mórahalom, judeţul Csongrád-Ungaria. Terenul cu o 
suprafaţă de 40 ha din Câmpul Frumos a fost achiziţionat de Consiliul municipal Sf. Gheorghe în decembrie 2006, corespunde ca amplasare pentru înfiinţarea unui 
parc industrial. Ideea colaborării cu partenerul ungar a fost lansată din 2006, reactualizându-se după achiziţionarea terenului. La întâlnire au luat parte 
vicepreşedintele consiliului judeţean, preşedintele Comisiei de dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea microregională şi rurală şi agricultură, primarul municipiului Sf. 
Gheorghe şi un consilier local. În programul întâlnirilor s-au purtat discuţii despre posibilităţile de finanţare, despre planuri şi programe şi, nu în ultimul rând, 
despre experienţa celor ce deja răspund de funcţionarea parcului din Mórakert. 

Consiliul Judeţean Covasna, Asociaţia Horizont şi Szülőföld Alap din Ungaria au lansat proiectul „Băi tradiţionale-comoara pierdută”, proiect ce a avut ca 
obiectiv înfiinţarea unei băi tradiţionale în judeţul Covasna, respectiv în localitatea Peteni. Pentru realizarea acestui proiect i-am avut ca parteneri: Asociaţia de 
Saună Finlandeză din Finlanda şi specialişti din Suedia. Consultând partnerii din cele două regiuni scandinave, unde cultura balneară are tradiţie, s-a considerat 
oportună o deplasare în peninsula scandinavă în oraşele Helsinki, Karlstad şi Stockholm, în vederea implementării unor sisteme de băi tradiţionale în Peteni. 
Managerii proiectului, consilieri în cadrul Compartimentului de dezvoltare a turismului şi compartimentului protecţia mediului s-au deplasat în perioada 26 
februarie-5 martie în Suedia şi Finlanda. 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit o invitaţie din partea firmei de consultanţă D’ACORP Gazdasági Tanácsadó Kft. De a participa în data 
de 5 martie în localitatea Kecskemét (Ungaria) la o întâlnire, unde se vor dezbate oportunităţile de finanţare a unor proiecte UE. Firma, având ca obiect de 
activitate consultanţă economică pentru regiunea Dél Alföld, va face prin intermediul specialiştilor o prezentare economică a importanţei şi beneficiul regional al 
înfiinţării Agenţiei de dezvoltare economică a judeţului Covasna. 

Parlamentul Ungar a organizat o întâlnire cu reprezentanţii administraţiilor judeţene din judeţ cu populaţie maghiară din România şi cu deputaţi din 
Parlamentul României. Tema discuţiilor purtate a constituit-o dezvoltarea regională, accesarea şi utilizarea fondurilor structurale, proiecte regionale. Din partea 
Consiliului Judeţean Covasna a participat domnul preşedinte, în perioada 5-8 martie. 

În perioada 22-23 martie în Roma, Italia s-a ţinut şedinţa plenară a Comitetului Regiunilor, ce a avut pe ordinea de zi dezbateri cu privire la elaborarea 
proiectului de aviz cu referire la „Viitorul pieţei unice şi bilanţul realităţii sociale Europene”. Manifestarea s-a înscris în calendarul de acţiuni al COR pentru anul 
2007. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna este membru cu drepturi depline, prezenţa acestuia fiind împusă şi oportună. 

În continuarea deplasării din Italia, domnul preşedinte a luat parte la conferinţa organizată sub genericul „Graniţele Europene” ce a avut loc în Regiunea 
Autonomă Trento Sud Tirol şi a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Universitare de Sociologie Italo-Germană din cadrul Institutului Universitar Trento. 
Perioada desfăşurării conferinţei a fost 30-31 martie. În cadrul acestei conferinţe domnul preşedinte a susţinut o prelegere cu tema „Regionalismul şi graniţele 
Europene” şi a fost însoţit de vicepreşedintele consiliului judeţean, un referent din Cabinetul preşedintelui şi auditorul intern. 

Compartimentul dezvoltarea turismului a cuprins în calendarul de manifestări pentru anul 2007, participarea la numeroase manifestări şi expoziţii turistice, 
acesta fiind mijlocul de comunicare cu cel mai mare impact în crearea unui marketing turistic pentru atragerea turiştilor, dar şi a potenţialilor investitori în 
infrastructura turistică a judeţului. 

Prima din seria de expoziţii turistice a fost expoziţia internaţională de turism de la Budapesta, organizată sub genericul Utazás 2007, ce a avut loc în 
perioada 29 martie-01 aprilie, unde judeţul Covasna a fost prezent cu un stand expoziţional, organizat de compartimentul de resort al consiliului judeţean, în 
parteneriat cu Biroul Infoturism al Consiliului municipal Sf. Gheorghe. La această manifestare consiliul judeţean a fost reprezentat de inspectori din cadrul 
Compartimentului dezvoltarea turismului. 

Autoguvernarea Judeţului Veszprém a organizat în perioada 14-15 aprilie ce-a de a X-a ediţie a Târgului şi expoziţiei de turism. Această expoziţie se 
constituie într-un eveniment important în dezvoltarea şi promovarea turismului regional din Ungaria, oferind, totodată, posibilitatea judeţelor înfrăţite de a-şi 
prezenta serviciile şi ofertele turistice printr-un stand de prezentare. Ştiut fiind faptul că în judeţul Covasna venitul din activitatea de turism îl reprezintă 1% din 
economia judeţului, iar turiştii maghiari sunt majoritari, prezenţa noastră cu acest stand şi marketingul turistic sunt oportune şi mai ales în judeţul Veszprém, care 
se află pe locul II, după capitala Budapesta, ca punct de atracţie turistică. 

Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un consilier din cadrul Compartimentului dezvoltarea turismului. 
Agenţia de dezvoltare din localitatea Esztergom, Ungaria a organizat o vizită de studiu pentru primarii şi specialiştii din domeniul dezvoltării teritoriale. 

Întâlnirile s-au desfăşurat în euroregiunea Ister-Granuri, în perioada 26-29 aprilie. Work-shopurile au avut următoarele teme: Experienţe în domeniul dezvoltării 
locale şi regionale, Sfera autoguvernării şi a societăţii civile. Din partea Consiliului Judeţean Covasna au participat un consilier din cadrul Serviciului tehnic şi 
investiţii şi un consilier din cadrul Centrului de Informare Europa. Deoarece se doreşte, în viitorul apropiat, înfiinţarea Agenţiei de dezvoltare economică a 
judeţului Covasna, s-a considerat oportună prezenţa celor doi specialişti la această întâlnire. 

Centrul Cultural şi Galeria Orăşenească din localitatea Csongrád-Ungaria, a organizat în perioada 28 aprilie-01 mai o conferinţă ce s-a adresat persoanelor 
implicate în activităţi culturale şi turistice. La închiderea manifestării s-a organizat o întâlnire pentru tineri sub genericul Gastronomia, în cadrul căreia au avut loc 
concursuri culinare şi prezentare de preparate tradiţionale. La manifestare a participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 
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În data de 28 aprilie în localitatea Detk, judeţul Heves-Ungaria, localitate înfrăţită cu comuna Bodoc din judeţul nostru, au avut loc o serie de manifestări 
prilejuite de aniversarea a 10 ani de la semnarea convenţiei de colaborare dintre cele două localităţi. Momentul va fi marcat prin dezvelirea unui monument de către 
Consiliul local Bodoc, monument ce se doreşte a reprezenta spiritul secuiesc şi va fi oferit comunităţii din Detk. 

La acţiune au fost invitaţi să participe preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, prefectul judeţului Covasna şi o delegaţie din comuna Bodoc. 
Pe data de 8 decembrie 2005 domnii Gerhard Stahl, secretarul general al Comitetului Regiunilor şi Graham Meadows, director general în cadrul Comisiei 

Europene, Direcţia Politică Regională, au lansat la Bruxelles manifestarea „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”. 
Iniţiativa a fost salutată şi în munca de organizare s-au alăturat cele 135 de regiuni şi oraşe care au reprezentanţă permanentă la Bruxelles, în capitala Europei, 

precum şi Banca Europeană de Investiţii, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri-Preşedinţia finlandeză. 
La acest eveniment, în anul 2006, a participat o delegaţie a Consiliului Judeţean Covasna în calitate de observator, iar la OPEN DAYS din octombrie am 

participat într-un conglomerat format din reprezentanţii regiunilor din Republica Ungară, Polonia, Finlanda, Grecia, Lituania şi Cipru, denumit Network of East 
European Border Region (NEEBOR), în calitate de membru. Consiliul judeţean l-a desemnat pe auditorul public intern să participe în perioada 10-11 mai la 
şedinţa pregătitoare şi la discuţiile grupului de lucru �EEBOR, în scopul pregătirii evenimentului OPEN DAYS 2007. S-a considerat participarea unui 
reprezentant al judeţului Covasna la aceste discuţii, ca una foarte importantă pentru clarificarea aspectelor privind organizarea evenimentului şi stabilirea rolului 
judeţului nostru în acest conglomerat. 

Secretarul Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la Simpozionul Internaţional pentru Drepturile Copilului, ce s-a desfăşurat în 
localitatea Balatonlelle, judeţul Somogy din Ungaria. Scopul simpozionului l-a constituit prezentarea strategiei UE, în lumina acordului ONU pentru drepturile 
copilului. Dl. Secretar al judeţului, în calitate de preşedinte a Comisiei pentru Protecţia Copilului, a fost invitat să prezinte o prelegere legată de situaţia drepturilor 
copilului din România, punând accent pe situaţia din judeţul Covasna. Perioada desfăşurării a fost 14-16 mai. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost invitat să participe la o întâlnire organizată la sediul Televiziunii naţionale ungare DU�A din Budapesta, 
în perioada 14-15 mai. Tema discuţiilor a fost pregătirea evenimentului „Întâlnirea Maghiarilor Covăsneni de Pretutindeni”, acţiune iniţiată şi coordonată de dl. 
preşedinte. 

Această manifestare s-a constituit într-un proiect socio-cultural organizat de Consiliul Judeţean Covasna în colaborare cu Centrul de cultură al judeţului 
Covasna, cu intenţia de a determina întoarcerea în locurile natale a maghiarilor covăsneni plecaţi peste hotare. Acesta este un efort comun de promovare a judeţului 
şi a valorilor care definesc acest spaţiu, precum şi de reînnoire a relaţiilor dintre cei plecaţi şi cei de acasă. 

În perioada 12-13 iunie la Bruxelles-Belgia, au fost organizate cursuri pentru jurnalişti din media locală şi regională, în cadrul Universităţii de Vară. Conform 
programului stabilit de către organizatorii, au fost organizate cursuri pe tema Energie şi schimbare climaterică; Soluţii propuse de EU pentru cetăţeni; Comunicarea 
Europei cu cetăţenii; Experienţa mediei locale şi regionale şi Europa pro sau contra pentru întărirea securităţii. Toate aceste teme s-au dezbătut sub genericul 
„Media locală întâlneşte Europa-Europa întâlneşte Media locală”. Din partea Consiliului Judeţean Covasna a participat referentul pe probleme de media din cadrul 
Cabinetului preşedintelui. 

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) din 1997, a primit invitaţia de a participa la 
Seminarul şi Salonul de parteneriat: „Pregătire pentru apelul de proiecte Interreg IVC”, ce s-a desfăşurat la Strassbourg în data de 14 iunie. 

După implementarea şi managementul cu succes al proiectului Centurio Interreg III C cu 50 de parteneri, ARE se va concentra pe noul program Interreg IV C 
la care doreşte să participe împreună cu membrii săi, să elaboreze şi să implementeze noi proiecte. Evenimentul a avut două obiective: oferirea membrilor ARE a 
unei percepţii de ansamblu asupra programului Interreg IV C şi înlesnirea regiunilor să interacţioneze în reţea, oferirea şansei de a stabili parteneriate pentru 
proiecte şi schematizarea propunerilor de proiect. La acest seminar judeţul Covasna a fost reprezentat de arhitectul şef al judeţului, un consilier şi un consultant din 
cadrul Cabinetului preşedintelui. 

În perioada 18-22 iunie Instituţia de Cultură din judeţul Veszprém-Ungaria, în colaborare cu Asociaţia Bodvaj din Băţanii Mici au organizat în Veszprém o 
conferinţă internaţională cu titlul „Prin graniţe”-dezvoltare rurală şi culturală în UE, punând accent pe programul Leader. Cu această ocazie din judeţul 
Covasna a fost invitată o delegaţie formată din 8 persoane, specialişti în domeniul culturii. Din partea Consiliului Judeţean Covasna a fost delegat un consilier din 
cadrul Compartimentului învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG-uri.  

Asociaţia de Turism Rural din judeţul Baranya a transmis invitaţia Consiliului Judeţean Covasna de a participa la un study-tour, organizat în judeţul Baranya, 
în perioada 26-27 iunie, cu scopul dezvoltării relaţiilor în domeniul turismului. Programul s-a adresat specialiştilor din domeniu, în special celor care lucrează în 
domeniul turismului rural, proprietari de pensiuni agroturistice, respectiv angajaţilor Consiliului Judeţean Covasna, implicaţi în elaborarea unor proiecte. 

Istoricul acestei colaborări a început în anul 2005, când preşedintele Asociaţiei ungare-rectorul Facultăţii de Turism al Universitărţii din Pécs (jud. Baranya) a 
acceptat pentru prima oară invitaţia de a fi prezent în calitate de conferenţiar la Zilele Turismului Covăsnean. În anul următor, în 2006, s-a predat un proiect comun 
pentru organizarea unui study-tour în cele două judeţe înfrăţite. În mai 2006 am avut ocazia de a găzdui o delegaţie de 18 persoane din cadrul asociaţiei ungare la 
Zilele Turismului Covăsnean, participând nu doar la conferinţa turistică, ci şi la concursul de preparare cârnaţi. Totodată, s-au purtat şi discuţii şi cu conducerea 
Consiliului municipal Sf. Gheorghe, legate de posibilitatea cooperării pe plan educaţional. Tot în anul 2006, o delegaţie din judeţul nostru a participat la concursul 
şi expoziţia gastronomică organizată în localitatea Hosszúhetény din judeţul Baranya. Study-tour-ul din acest an a fost obiectul unui proiect câştigat de către 
Asociaţia pentru Turism Rural din judeţul Baranya, la care consiliul judeţean a fost reprezentat de vicepreşdinte, consilierul de relaţii externe, responsabil de 
program, consilieri din cadrul Biroului de dezvoltare a turismului, consilieri din cadrul Centrului de Informare Europa, împreună cu 8 proprietari de pensiuni 
agroturistice din judeţul nostru. 

Secretarul judeţului a primit din partea Autoguvernării judeţului Veszprém invitaţia de a participa la o discuţie pe tema protocolului de colaborare între judeţul 
Veszprém şi Covasna, întâlnire ce a avut loc la Veszprém, în perioada 2-6 iulie. Scopul întâlnirii a fost pregătirea planului de activităţi pentru anul 2008. Temele 
discutate au fost printre altele: protecţia copilului în contextul relaţiilor internaţionale, realizarea programelor de cultură şi cele legate de programul Szülőföld. 
Împreună cu secretarul judeţului s-a deplasat în judeţul Veszprém un consilier juridic din cadrul Direcţiei juridice şi administraţiei publice. 

Fundaţia Oktatási Központ în colaborare cu Fundaţia Konrad Adenauer, au organizat în localitatea �yíregyháza, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria, 
în perioada 27-28 iulie, Conferinţa Internaţională cu titlul „Cooperare Interregională în Depresiunea Carpaţilor”. În cadrul programului conferinţei s-au dezbătut 
următoarele teme: agricultură şi dezvoltare regională în Republica Ungară şi UE, turism rural. Printre lectori s-au aflat personalităţi din Ungaria, Slovenia, 
Slovacia, Ucraina şi România. La acestă conferinţă Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de consilieri din cadrul Centrului de Informare Europa. 

Centrul de Informare „Europa Direct” din cadrul Bibliotecii judeţene din Békés ne-a invitat la tabără UE, organizată în localitatea Dévaványa, judeţul Békés 
în perioada 6-10 august. Elevii selecţionaţi au fost ai şcolii Váradi József Sf. Gheorghe, iar însoţitoarea acestora a fost un consilier din cadrul Centrului de 
Informare asupra Uniunii Europene. 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţie din partea oraşului MOF din Germania, de a participa la o conferinţă şi un târg internaţional 
reunite sub denumirea „Geofora 2007”. Aceste evenimente s-au organizat în perioada 11-15 septembrie, în oraşul Mof şi s-au dorit a oferi posibilitatea prezentării 
noilor tehnologii din domeniul forajului şi geometriei, totodată, oferind un bun prilej de a face un schimb de experienţă, ştiut fiind că problema alimentării cu apă 
este acută şi soluţiile propuse în cadrul conferinţei pot fi utile participanţilor. Deoarece domnul vicepreşedinte este responsabil din partea instituţiei cu programele 
şi proiectele legate de alimentarea cu apă şi canalizare a judeţului Covasna, s-a considerat oportună participarea la această acţiune. 

În anul 2006 a fost organizată pentru prima dată întâlnirea dintre judeţul Heves şi judeţele localităţilor partenere din străinătate, manifestare denumită 
„Întâlnirea maghiaro-maghiară”. În domeniul relaţiilor internaţionale Autoguvernarea judeţului Heves, judeţ înfrăţit cu judeţul Covasna, are ca prioritate 
întreţinerea relaţiilor cu comunitatea maghiară de pe aceste meleaguri. Din aceste considerente s-a intenţionat organizarea şi în acest an a întâlnirii. Scopul 
programului a fost ca, bazându-se pe relaţiile dintre localităţile şi judeţele înfrăţite, să se realizeze un eveniment, care să ofere posibilitatea formării relaţiilor 
personale, precum şi a colaborării legate de chestiunile actuale privind populaţia de etnie maghiară din Bazinul Carpatic, iar toate acestea legate de integrarea 
europeană şi calitatea de membru al U.E. Pentru realizarea evenimentului din perioada 6-8 septembrie s-a ales ca locaţie localitatea Detk-un model de succes în 
întreţinerea relaţiilor de colaborare. Ca şi în anul 2006 s-a reluat ideea organizării unei conferinţe cu tema: experienţe privind calitatea de membru al UE, cooperări 
transnaţionale. La eveniment au participat experţi din UE, reprezentanţi ai organizaţiilor maghiare din Republica Ungară, din străinătate şi alţi specialişti. O 
importanţă deosebită a fost acordată momentului aniversar de trecere a cinci ani de colaborare între judeţul Covasna şi Heves. De asemenea, manifestarea 
„Întâlnirea maghiaro-maghiară” în cadrul căreia a avut loc o expoziţie de fotografie „Ţinutul conacelor” şi spectacolul ansamblului de dans şi muzică populară 
Perkő din municipiul Sf. Gheorghe, au oferit un cadru festiv la aniversarea acestei cooperări. Judeţul Covasna a fost reprezentat de domnul vicepreşedinte, un 
consilier judeţean membru în Comisia pentru cultură, un consilier din cadrul Direcţiei pentru cultură (protecţia patrimoniului imobil) şi un consilier din cadrul 
Compartimentului relaţii externe, mass-media. 

În perioada 15-16 septembrie a avut loc cea de-a XII-a ediţie a manifestării „Festivalul Eger” cu colaborarea organizaţiilor civile din Eger. Punctul de 
Informare Europa Direct al Autoguvernării Judeţului Heves, împreună cu judeţele înfrăţite, au montat un „Cort eropean” pentru promovarea acestui eveniment. 
Scopul declarat al organizatorilor a fost de a prezenta Uniunea Europeană în diversitatea ei şi creşterea conştiinţei europene prin informarea locuitorilor judeţului 
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Heves despre U.E., punându-se accent pe cunoaşterea statelor membre ale U.E. Din aceste motive, în cortul european, pe lângă materialele despre U.E., au fost 
prezentate şi unele state membre ale UE, printre care şi Suedia., România, Polonia, Franţa şi Slovacia. Consiliul Judeţean Covasna a fost invitat să participe la acest 
stand, unde a avut posibilitatea să informeze publicul despre judeţul nostru.  

La acest eveniment judeţul Covasna a fost reprezentat de un consilier din cadrul Centrului de Informare Europa. 
În luna iunie Instituţia Culturală a judeţului Veszprém a derulat o serie de seminarii cu tema proiectelor UE, cu participarea a mai multor parteneri din afara 

graniţelor Republicii Ungare. În urma discuţiilor preliminare, în toamna anului 2007 se va continua seminarul la Sf. Gheorghe, respectiv în Slovacia. Pentru 
pregătirea şi organizarea acestora a fost iniţiată o întâlnire în perioada 18-21 septembrie în oraşul Veszprém, la care a participat un consilier din cadrul 
Compartimentului învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG, acesta fiind responsabil cu derularea seminarului din Sf. Gheorghe. 

Una din priorităţile Consiliului Judeţean Covasna a fost permanentizarea, intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare. Obiectivele instituţiei legate de 
relaţiile externe s-au materializat prin programe concrete bazate pe dimensionarea realizării unor proiecte europene, oferind o reală deschidere, promovând şi 
parteneriatele între localităţi. În perioada 21-23 septembrie a avut loc o festivitate în cadrul căreia s-au organizat şi schimburi de experienţă pentru reprezentanţii 
judeţelor invitate. Aceasta s-a desfăşurat în localitatea Tápiószentmárton-Ungaria, iar delegaţia Consiliului Judeţean Covasna i-a avut în componenţă pe 
preşedintele consiliului judeţean, vicepreşedintele, directorul Centrului de Studii Europene din localitatea Arcuş şi un referent din cadrul Cabinetului 
vicepreşedintelui. 

Consiliul General al Autoguvernării Veszprém ne-a transmis invitaţia de a participa la un Concurs Internaţional de Sport, organizat pentru elevi cu vârste 
cuprinse între 10-14 ani. Concursul a fost organizat în localitatea Veszprém, în perioada 29 septembrie-02 octombrie şi s-a înscris între acţiunile cuprinse în 
protocolul de colaborare Veszprém, Maine et Loire şi Covasna cu tema „Tineretul şi sportul”, respectiv sprijinirea organizării de acţiuni în acest domeniu. Din 
judeţul nostru a participat un grup de 7 elevi. 

În perioada 14-17 octombrie, Reprezentanţa Comisiei Europene din România a organizat în Ljubljana o vizită de informare şi documentare pe teme europene. 
Această acţiune s-a dovedit o bună ocazie pentru un schimb de idei şi experienţe, nu doar în probleme de UE, dar şi în privinţa funcţionării birourilor Europa 

Direct. Ca urmare a invitaţiei primite din partea GT2 Bucureşti, de a participa în calitate de expert la cea de-a X-a ediţie a Târgului Real, judeţul Covasna a fost 
reprezentat la standul României de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi un consilier din cadrul Compartimentului integrare europeană, relaţii 
externe, mass-media. Târgul s-a desfăşurat în localitatea München, în perioada 8-10 octombrie. Din însărcinarea Ministerului Federal pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (BM2) programul GT2 sprijină România încă din anul 1993, în sensul efectuării unei treceri din punct de vedere economic şi politic, de la 
o economie de tip centralist la o economie de piaţă de tip concurenţial. Acţiunea de cooperare şi dezvoltare germană se concentrează asupra aspectelor critice 
stabilite împreună cu guvernul român: promovare economică (promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii), agricultură şi silvicultură, formare profesională, mediu 
înconjurător, infrastructură. Structurile de program corelate la nivel de sector şi transfrontalier, oferă o contribuţie extrem de importantă la promovarea economică-
regională. Pentru judeţul nostru prezenţa la standul României, alături de APITSIAR-Asociaţia Parcurilor Industriale şi Tehnice şi alături de ARIS-Agenţia Română 
pentru Investitori Străini, a fost onorantă, vizitatorilor standului li s-au oferit informaţii despre proiecte viabile de infrastructură şi dezvoltare regională şi informaţii 
despre potenţialul investiţional.  

Asociaţia pentru turism rural din judeţul Baranya a invitat Consiliul Judeţean Covasna la un concurs gastronomic în localitatea Mecseknádasd-Ungaria, 
ce s-a desfăşurat în perioada 5-8 octombrie. Programul propus de organizatori s-a adresat specialiştilor din domeniul turismului, în special celor care lucrează în 
domeniul turismului rural, proprietari de pensiuni turistice. Istoricul acestei cooperări a început în anul 2005, când preşedintele asociaţiei ungare şi totodată, 
rectorul Facultăţii de turism din cadrul Universităţii Pécs (Ungaria) a acceptat invitaţia de a fi prezent ca şi conferenţiar la Zilele Turismului Covăsnean. În anul 
următor, 2006, s-a predat un proiect comun pentru organizarea unui study-tour în cele două judeţe înfrăţite, respectiv o echipă formată din 10 persoane a 
reprezentat judeţul Covasna. La a II-a ediţie a Festivalului, consiliul judeţean a fost reprezentat de un inspector din cadrul Compartimentului de protecţia mediului 
şi turism. 

Fundaţia Sportjóért din judeţul Heves a organizat în perioada 4-10 octombrie o întâlnire internaţională a tinerilor în Tabăra de Sport şi Tineret, în localitatea 
Tardos. Această tabără a fost sprijinită financiar de programul Youth. Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de o echipă formată din 5 tineri, conducătorii 
echipei fiind doi consilieri din cadrul aparatului propriu. 

Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor (COR) a organizat, în perioada 8-11 octombrie, evenimentul Open Days 2007-„Săptămâna europeană a 
regiunilor şi oraşelor” împreună cu 212 regiuni şi oraşe din U.E. Open Days a fost evenimentul de cea mai mare amploare din calendarul evenimentelor regionale, 
oferind o platformă largă de comunicare între reprezentanţi ai unor diferite instituţii şi organizaţii la nivel european, naţional, regional, local, oficiali ai instituţiilor 
europene, oameni de afaceri, jurnalişti. Aflat la cea de-a V-a ediţie, evenimentul din acest an a avut ca temă implicarea regiunilor în crearea de locuri de muncă, 
creşterea economică şi a cuprins o serie de seminarii şi sesiuni (aproximativ 150) în cadrul cărora s-au discutat chestiuni legate de: modalităţi de atragere a 
investitorilor în regiuni, dezvoltarea regională şi organizarea de grupări de întreprinderi, modalităţi de cheltuire eficientă a fondurilor: parteneriatul public-privat şi 
ingineriile financiare, cooperarea transfrontalieră, reţele de cooperare şi schimbul de experienţă privind impulsionarea creşterii economice şi a numărului de locuri 
de muncă, modalităţi de implementare a noilor programe 2007-2013. Tot cu acest prilej s-au analizat progresele în domeniul punerii în aplicare a regulamentului 
referitor la grupările europene de cooperare teritorială la nivel naţional. În sesiunile de deschidere şi închidere a evenimentului au fost programate intervenţii ale 
unor înalţi oficiali ai instituţiilor europene, printre care: comisarul european pentru politică regională, preşedintele COR, ministrul portughez al mediului, amenajări 
teritoriale şi dezvoltării regionale şi preşedintele Comisiei de dezvoltare regională a Parlamentului European. Ca şi în anii precedenţi, a fost organizată „Cafeneaua 
investitorilor” la sediul COR, atât ca loc de comunicare între investitori şi factori de decizie de la nivel regional şi local, cât şi ca spaţiu expoziţional pe diferite 
teme: transport, mediu, energie, societatea cunoaşterii, sănătate, cercetare-inovare, inginerii financiare şi sprijin pentru afaceri. Acţiunile, ce au avut loc la 
Bruxelles, au fost completate de alte evenimente organizate în diferite regiuni şi oraşe ale UE: seminarii, expoziţii, conferinţe şi emisiuni radio. Ca inedit, pentru 
prima dată, o secţiune specială a programului Open Days 2007 a fost dedicată dimensiunii internaţionale a politicii regionale, în cadrul căreia experţi din ţările terţe 
şi organizaţii internaţionale vor discuta pe marginea diferitelor abordări ale UE şi ale celor din alte zone ale lumii, referitoare la consolidarea convergenţei şi 
competitivităţii regionale. Având în vedere dimensiunea şi importanţa evenimentului pe de o parte, precum şi oportunităţile pe care le oferă, în ceea ce priveşte 
schimbul de experienţă în domeniul programelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, s-a apreciat participarea României cu un număr de specialişti din 
diferite domenii (experţi din cadrul autorităţilor de management, autorităţi de certificare, organisme intermediare, agenţii de dezvoltare regionale, oameni de 
afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai unor asociaţii, patronate, sindicate, ONG-uri, centre de dezvoltare şi afaceri, bănci etc.). Începând cu anul 2005, 
Consiliul Judeţean Covasna este prezent la Bruxelles în strctura birourilor de reprezentare, participând deja cu 6 stagiari la „Programul de stagiu” organizat de 
Biroul de reprezentare al UNCJR la Bruxelles. A fost şi este oportună şi deosebit de importantă participarea Consiliului Judeţean Covasna la asemenea manifestări, 
care oferă un bun prilej de a reprezenta un mic judeţ dintr-o ţară membră a U.E., posibilităţile de investiţii, resursele economice, naturale şi umane de care dispune, 
dar nu în ultimul rând, posibilitatea de a oferi demnitarilor, politicienilor noştri familiarizarea cu structurile europene, crearea de relaţii internaţionale, adoptarea 
unei viziuni mai deschise în afacerile externe, cunoaşterea experienţei şi practicilor internaţionale, precum şi acel atât de mult amintit Know-How, în sfera 
transferului de cunoştinţe. La nivelul conducerii Consiliului Judeţean Covasna, judeţul Covasna este prezent ca membru titular în Comitetul Regiunilor la 
Bruxelles. Această prezenţă ne oferă posibilitatea de a intra în contact cu membrii ai celorlalte delegaţii şi grupurile de experţi ale acestora, deschizând noi 
perspective în crearea de viitoare parteneriate şi proiecte. Primind invitaţia de a participa la manifestarea Open Days 2007, în această ordine de idei, conducerea 
Consiliului Judeţean Covasna a propus participarea pe lângă funcţionarii aparatului propriu şi cea a structurii decizionale reprezentate de consilierii judeţeni, în 
vederea aprofundării cunoştinţelor europene, a politicilor regionale, în scopul inlesnirii aplicării politicilor de coeziune politică şi socială, precum şi îmbunătăţirii 
tehnicilor de lobby la nivelul administraţiei publice locale. Delegaţia Consiliului Judeţean Covasna a avut următoarea componenţă: preşedinte, vicepreşedinte, 
consilieri judeţeni, consilier cabinet preşedinte şi un consilier din cadrul Compartimentului protecţia mediului şi turism. 

Directorul executiv al Direcţiei economice a fost invitat de către OK SERVICE CORPORATION, firmă de training şi dezvoltare, de a participa la un program 
de perfecţionare profesională, ce s-a desfăşurat în colaborare cu Universidat Francisco de Vitoria. Programul denumit „Fonduri europene 2007-2013” a avut loc în 
Madrid în perioada 15-19 octombrie şi a fost susţinut de reputaţi specialişti ai domeniului, profesori care fac parte din elita corpului academic al Universităţii 
Francisco de Vitoria, fiind autori ai numeroase cărţi de specialitate şi consultanţi ai unor importante firme europene. Programul s-a adresat în special funcţionarilor 
cu atribuţii de coordonare şi conducere a proiectelor, cu competenţa decizională şi atribuţii în gestiunea finanţărilor europene. Participanţii au avut posibilitatea de 
a schimba idei şi experienţă atât cu profesorii, cât şi cu colegii de program. 

Scopul programului a fost să furnizeze participanţilor o viziune de ansamblu asupra soluţiilor cu privire la capacitatea României de a accesa, absorbi şi cheltui 
fonduri europene. Au fost utilizate o varietate de metode educaţionale, precum: exerciţii cu evaluarea rezultatelor studii de caz, discuţii tematice. 

Conducerea Consiliului Judeţean Covasna a fost invitată de Autoguvernarea judeţului Baranya pentru a participa la o conferinţă ştiinţifică intitulată 
„Judeţul în Europa”. Conferinţa s-a desfăşurat în perioada 18-19 octombrie în localitatea Pécs, cu sprijinul Asociaţiei Naţionale a Consiliilor Judeţene din Ungaria. 
În cadrul forumului s-au dezbătut problemele actuale ale consiliilor judeţene, ale dezvoltării teritoriale şi au fost susţinute de reputaţi specialişti din domeniu, 
profesori universitari, cercetători şi funcţionari publici. 
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La această conferinţă, Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de dl. preşedinte, cei doi vicepreşedinţi şi dl. secretar al judeţului. 
În continuarea deplasării din judeţul Baranya delegaţia s-a deplasat în judeţul Békés, unde a participat la Expoziţia turistică şi Festivalul de preparat cârnaţi, ce 

s-a desfăşurat în localitatea Békéscsaba, în perioada 20-24 octombrie. Tot aici, o altă delegaţie ce i-a avut în componenţă pe directorul executiv al Direcţiei 
economice, angajaţi din cadrul Serviciului administrativ-gospodăresc şi funcţionari din cadrul Compartimentului relaţii externe şi Compartimentului protecţia 
mediului şi turism, au prezentat tradiţii gastronomice secuieşti. 

Prin crearea unui compartiment specializat în dezvoltarea turismului, consiliul judeţean şi-a asumat iniţiativa de a fi unul din promotorii dezvoltării sustenabile 
ale turismului covăsnean. Calendarul de manifestări al acestui birou-aprobat şi prin hotărârea consiliului judeţean-cuprinde participarea la numeroase manifestări şi 
expoziţii turistice, ca fiind mijlocul de comunicare cu cel mai mare impact în crearea unui marketing turistic pentru atragerea turiştilor, dar şi a potenţialilor 
investitori în infrastructura turistică a judeţului. 

În perioada 1-4 noiembrie în Lugano-Elveţia la Centrul de Expoziţie a fost organizată expoziţia internaţională de vacanţă din Elveţia. Delegaţia ce a 
participat şi a organizat standul judeţului Covasna i-a avut în componenţă pe funcţionari din cadrul Compartimentului arii naturale protejate, monumente, turism şi 
Direcţia de dezvoltare a teritoriului. 

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) din 1997, a primit invitaţia de a participa la şedinţa 
plenară a ARE ce a avut loc în oraşul Udine-Italia, în perioada 7-10 noiembrie. Tematica seminarului a fost „Identitate-regiunile ca elemente ale Construcţiei 
Europene”. În cadrul şedinţei plenare s-au ţinut discursuri din partea regiunilor membre, organizatorilor, respectiv instituţii europene care şi-au prezentat punctul 
lor de vedere la următoarele întrebări: cum pot regiunile să-şi organizeze şi să-şi administreze teritoriile, în aşa fel încât să intensifice sentimentul de apartenenţă al 
cetăţenilor săi? Cum pot să realizeze regiunile o „politică de solidaritate durabilă”? Cum pot regiunile să identifice şi să facă cunoscute valorile esenţiale cu scopul 
de a îmbunătăţii coeziunea internă? La această Conferinţă Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un consilier judeţean, preşedintele Comisiei de 
integrare europeană şi relaţii externe. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost invitat la Conferinţa şi ceremonia de premiere în Sectorul Public European desfăşurată în perioada 12-13 
noiembrie în localitatea Luzern (Elveţia). În program s-a aflat schimb de experienţă, bune practici şi activităţi comune cu reprezentanţii altor regiuni/judeţe din 
statele membre ale UE. ESPA este principala platformă Pan-Europeană de perfecţionare prin contact cu reprezentanţii altor regiuni şi de transfer al cunoştinţelor şi 
a bunelor practici. Dl. preşedinte a desemnat să participe la acest eveniment pe directorul executiv şi directorul executiv adjunct al Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică şi directorul executiv şi directorul executiv adjunct al Direcţiei Economice. 

În perioada 19-20 noiembrie a avut loc în localitatea Eger, judeţul Heves o conferinţă internaţională intitulată „Situaţia protecţiei copilului şi posibilităţile de 
dezvoltare”. Evenimentul a fost organizat de către Centrul de copii „Hétszínvirág” în colaborare cu Punctul de Informare „Europe Direct”, Consiliul Judeţean 
Heves şi Fundaţia „Tüskevár” din Eger. Scopul l-a constituit prezentarea diversităţii sistemelor de protecţie a copilului în judeţele înfrăţite ale judeţului Heves: 
Värmland (S), Loire Atlantique (F), Covasna (RO), Przemys (PL) şi Besztercebánya (SK). Secretarul Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa 
la această conferinţă, împreună cu o delegaţie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

În organizarea Clubului Inginerilor „Makadám” din Budapesta, în data de 13 decembrie a avut loc o prezentare a patrimoniului cultural construit al 
judeţului Covasna. În data de 22 noiembrie au fost purtate tratative cu organizatorii cu privire la acest eveniment. La discuţii au participat doi consilieri din cadrul 
Cabinetului preşedintelui. Acest club are experienţa organizării de acţiuni cu un anunţ specific, acţiuni pe care le organizează la solicitare şi impreună cu diferite 
instituţii. În cadrul acestei seri, denumită generic „Advent Háromszéken” a fost organizată şi prezentată o expoziţie fotografică alcătuită din lucrările ce au stat la 
baza editării albumului Kúriák Földje, un program de dansuri secuieşi prezentate de 3 artişti coregrafi şi o cină festivă la care su fost servite produse culinare 
tradiţionale secuieşti. Au fost în jur de 100 invitaţi, pe listă regăsindu-se membrii clubului, oameni de afaceri şi din sfera turismului. Invitaţii Consiliului Judeţean 
Covasna au fost consiliile judeţene din Ungaria înfrăţite cu judeţul nostru, conducerea televiziunii Duna şi primari ai localităţilor din judeţul Covasna înfrăţite cu 
localităţi din Ungaria. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost invitat să participe la întâlnirea şi consultaţiile organizate de către Cabinetul Ministrului-Secretarul de stat 
responsabil cu probleme de minoritate şi politică naţională. În cadrul acestei întâlniri programate în perioada 03-05 decembrie în Budapesta, au avut loc pregătiri 
profesionale şi schimburi de experienţă, iar dl. preşedinte a prezentat un discurs despre politica de dezvoltare a regiunii. 

În continuarea acestei deplasări dl. preşedinte s-a aflat în perioada 05-07 decembrie în judeţul Heves, unde la invitaţia Autoguvernării judeţului Heves a 
participat la evaluarea comună a relaţiilor de parteneriat existent şi pregătirea programelor concrete de colaborare pe care cele două instituţii intenţionează să le 
desfăşoare în cursul anului 2008. 

PRIMIRI: 
În perioada 7-13 ianuarie Teatrul de cameră Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház din Ungaria, a întreprins un turneu, susţinând spectacole în diferite 

localităţi din Ardeal. Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna a înaintat o adresă Consiliului Judeţean Covasna, prin care ni s-a solicitat sprijinul. Astfel, 
cheltuielile legate de masă pentru membrii trupei de teatru au fost suportate de Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Consiliul local Sf. Gheorghe. 

 În perioada 13-21 februarie Consiliul Judeţean Covasna a organizat un program de instruiri adresat angajaţilor şi funcţionarilor publici din sistemul de 
administraţii locale şi judeţene, oameni de afaceri, parlamentari, consilieri judeţeni şi locali. Cursurile s-au desfăşurat la Centrul de Studii Europene Arcuş şi au 
fost susţinute de lectori ai Euromenedzser Ungaria. 

În vederea organizării optime a manifestării Háromszéki Magyarok Világtalálkozója 2007, acţiune desfăşurată în perioada 17-20 august, dintre programele 
culturale cel mai important a fost spectacolul în aer liber în care s-a prezentat o operă rock despre originile maghiarilor. Deoarece toate datele referitoare la 
componentele artistice şi tehnice ale acestei superproducţii au putut fi oferite de cei doi coproducători, aceştia împreună cu stafful tehnic şi artistic, au fost 
invitaţi la discuţii preliminare cu conducerea judeţului şi organizatorii în perioada 17-19 aprilie 2007. 

 În cadrul manifestărilor consacrate Zilelor Sf. Gheorghe, o formaţie de muzică din Pécs, judeţul Baranya-Ungaria (Szélkiáltó) a susţinut un concert în 
data de 26 aprilie. Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de coorganizator al manifestării a preluat o serie de cheltuieli legate de şederea acestei formaţii. 

 Preşedintele Autoguvernării judeţului Veszprém a răspuns pozitiv la invitaţia adresată personal de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi a delegat 
un consilier judeţean la manifestările consacrate Zilelor Sf. Gheorghe. Perioada în care s-a aflat în municipiul Sf. Gheorghe a fost 26-30 aprilie. În această 
perioadă a avut o serie de întâlniri cu consilieri judeţeni, cu primarul municipiului Tg. Secuiesc şi primarul oraşului Covasna. 

În vederea semnării protocolului de colaborare tripartit Devon, Anglia-Baranya, Ungaria-Covasna, România, delegaţii prezente au fost din partea 
Autoguvernării judeţului Baranya dl. preşedinte, însoţit de reprezentantul relaţiilor externe; din partea partenerului englez dl. preşedinte al Consiliului Judeţean 
Devon, iar ca invitat special s-a mai aflat la protocolul semnării convenţiei de colaborare excelenţa sa dl. ambasador al Ungariei la Bucureşti. 

 Consiliul Judeţean Covasna a fost iniţiatorul şi organizatorul unei conferinţe sub genericul „Ziua informaţiilor despre politicile de dezvoltare”. Au răspuns 
invitaţiei noastre, de a fi prezenţi şi a prezenta disertaţii pe tema conferinţei, reprezentanţi ai Instituţiei primului ministru din Ungaria şi cadre didactice din 
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj. 

În perioada 17-20 mai Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a V-a ediţie a Zilelor Turismului Covăsnean. La această manifestare au fost invitaţi 
partenerii Consiliului Judeţean Covasna din străinătate, care au şi răspuns invitaţiei. Interesul arătat de către partenerii externi denotă o dată în plus, utilitatea şi 
impactul avut de acest gen de acţiuni asupra mediului specializat în turism, cât şi asupra potenţialilor turişti. Delegaţiile prezente au fost din partea Autoguvernării 
judeţului Veszprém, vicepreşedintele însoţit de referentul pe relaţii externe. Din partea Autoguvernării judeţului Baranya cadre universitare din cadrul catedrei 
ştiinţe naturale a Universităţii Pécs. Autoguvernarea judeţului Zala a delegat consilieri judeţeni, membrii ai Comisiei judeţene pentru promovarea turismului. 
Din Värmland-Suedia am fost onoraţi de prezenţa referentului pe probleme de relaţii externe şi proprietara unei baze de tratament şi agrement SPA. 
Autoguvernarea judeţului Békés l-a delegat pe vicepreşedintele instituţiei împreună cu directorul Biroului teritorial Dél-Alföldi. De asemenea, din judeţul Heves 
delegaţia i-a avut în componenţă pe secretarul judeţului şi referentul pe probleme de relaţii externe. 

În data de 19 iunie la Centrul de Studii Europene din Arcuş, Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Fundaţia pentru Cercetări Aplicate Bay Zoltán din 
Miskolc-Ungaria a organizat o conferinţă cu titlul Rolul micro-regiunilor în dezvoltarea rurală. 

În data de 20 iunie, la sediul Consiliului Judeţean Covasna, un grup de cercetători din cadrul Universităţii Pécs-Ungaria, a susţinut o serie de prelegeri în 
cadrul Conferinţei cu titlul „Andragogie-Program de perfecţionare. 

Pentru creşterea nivelului de sprijin acordat către consiliul judeţean în vederea implementării proiectului GOF, din partea �aţiunilor Unite, respectiv 
Departamentul dezvoltare, planificare, o delegaţie s-a aflat în judeţul nostru, în data de 20 iulie. A fost iniţiată această întâlnire cu reprezentanţii administraţiei 
publice judeţene, implicaţi în acest proiect, înainte de a fi prezentate şi înaintate propunerile către Ambasada Marii Britanii la Bucureşti. 

În perioada 16-21 august Consiliul Judeţean Covasna a organizat prima întâlnire a maghiarilor covăsneni de pretutindeni. Acţiunea a avut o amploare 
deosebită, fiecare localitate din judeţ a organizat acţiuni prin care s-a dorit prezentarea şi promovarea localităţii. Toate aceste manifestări s-au încununat în 20 
august, dată în care s-a concentrat un număr foarte mare şi diferit de acţiuni, coordonate de consiliul judeţean. Locul ales de organizatori a fost Óriáspince-tető din 
localitatea Moacşa. Manifestarea a fost transmisă în direct de postul naţional de televiziune maghiară „Duna TV”, din partea căreia a fost prezent stafful tehnic şi 
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de asemenea, am fost onoraţi de prezenţa preşedintelui acestei instituţii. Din partea Curţii Supreme de Justiţie a Ungariei a fost prezent preşedintele, însoţit de înalţi 
magistraţi ai curţii, Baroului de Avocaţi şi Ministerului de Justiţie. La această amplă manifestare au fost invitaţi partenerii judeţului din Ungaria şi Suedia. Din 
Ungaria au fost prezente judeţele: Veszprém cu o delegaţie alcătuită din vicepreşedinte, secretar general şi referentul pe relaţii externe; Baranya-secretarul general; 
Zala-doi consilieri judeţeni; Heves-preşedinte, consilieri judeţeni şi şeful biroului relaţii externe şi turism; Suedia-judeţul Värmland-guvernatorul şi preşedintele 
regiunii, primari şi referentul pe relaţii externe. 

În perioada 30 septembrie-3 octombrie la sediul consiliului judeţean şi la Centrul de Studii Europene din Arcuş au fost organizate o serie de întâlniri şi 
simpozioane. Invitaţii au fost din partea Ministerului Mediului: secretarul de stat, directorul de cabinet, un consilier şi directorul Asociaţiei producătorilor şi 
prestatorilor de servicii în domeniul mediului. Ambasada Ungariei la Bucureşti l-a delegat pe ataşatul economic să susţină prelegeri. Temele abordate s-au aflat în 
sfera protecţiei mediului, proiecte şi oportunităţi de finanţare. 

Consiliul Judeţean Covasna înfrăţit cu judeţul Baranya-Ungaria a înlesnit şi susţinut ideea stabilirii şi semnării unui protocol de colaborare între Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi instituţia similară din judeţul Baranya. Astfel, în perioada 3-6 octombrie Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna a primit vizita unei delegaţii maghiare în vederea semnării protocolului de colaborare. 

În urma tratativelor duse între Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea din Pécs-Ungaria, s-a demarat o colaborare între cele două instituţii, în vederea 
susţinerii unor cursuri la sediul Centrului de Studii Europene Arcuş. Tema acestor cursuri a fost perfecţionarea resurselor umane. La deschiderea oficială, 
organizată în 5 octombrie, am fost onoraţi de prezenţa şi susţinerea cuvântului de deschidere oficială a cursurilor de către domnul Koltai Dénes, academician în 
cadrul Universităţii din Pécs, decan al secţiei Perfecţionarea resurselor umane. Acesta a fost însoţit de un grup de profesori, ce vor preda la aceste cursuri. Cursurile 
se adresează funcţionarilor publici din administraţia locală, judeţeană, consilierilor judeţeni şi primarilor. 

În perioada 14-18 noiembrie Consiliul Judeţean Covasna a organizat Conferinţa Zilelor O�G 2007. Acţiunea a fost organizată împreună cu Asociaţia 
Bodvaj, Asociaţia Culturală Maghiară din Transilvania, Asociaţia Horizont şi Direcţia Judeţeană pentru cultură Veszprém-Ungaria. Printre alte subiecte s-au 
regăsit teme privind accesarea fondurilor europene cu destinaţie culturală şi sfera civilă, precum şi Asociaţiile Civile în UE, găsirea de noi resurse umane şi 
financiare şi inter-cooperare. Delegaţia invitată din judeţul Veszprém-Ungaria i-a avut în componenţă pe directorul Centrului Judeţean de Cultură şi preşedinţi de 
organizaţii, asociaţii şi fundaţii neguvernamentale. 

În data de 15 noiembrie Consiliul Judeţean Covasna a organizat un seminar în cadrul căruia a fost prezentată, printre altele, strategia judeţului Covasna pe 
termen mediu şi lung în domeniul turismului. În cadrul simpozionului au prezentat disertaţii reprezentanţii Béke Hadtest din SUA, iar auditorul a fost alcătuit din 
consilieri judeţeni, primari ai localităţilor ce dispun de un real potenţial turistic şi proprietari de pensiuni sau persoane fizice şi juridice ce sunt interesate de 
implicare în proiecte legate de această sferă. 

În cursul anului 2007 Consiliul Judeţean Covasna a început colaborarea cu firma de consultanţă EP Consulting din Austria, obiectul colaborării constituindu-
l: elaborarea comună a unor proiecte turistice şi de dezvoltare pentru judeţul Covasna. Astfel, în perioada 26-29 noiembrie o delegaţie, ce i-a avut în componenţă 
pe directorul general, directorul tehnic şi asociaţi ai firmei, s-a aflat în judeţul nostru, întâlnindu-se cu reprezentanţii administraţiei judeţene, primari ai localităţilor 
cuprinse în strategii de dezvoltare a turismului rural. 

Domnul Klauss Klipp, secretar general a ARE a fost invitat în perioada 28-30 noiembrie la deschiderea cursului susţinut de Academia de Studii din cadrul 
ARE, cursuri adresate reprezentanţilor locali şi regionali din cadrul administraţiei publice. Cursurile au fost susţinute în baza acordului semnat între Consiliul 
Judeţean Covasna şi ARE, acord ce stipulează desfăşurarea de cursuri pentru formarea funcţionarilor de la nivel local şi regional. Cursurile au fost susţinute de o 
echipă de lectori din Belgia, Anglia, Italia şi înalţi funcţionari ARE din Bruxelles. 

În conformitate cu Programul cadru al relaţiilor externe pe anul 2007, Consiliul Judeţean Covasna a invitat o delegaţie din partea Consiliului General Maine 
et Loire din Franţa. Partenerul francez a răspuns pozitiv invitaţiei, astfel, încât în perioada 5-7 decembrie o delegaţie s-a aflat în judeţul nostru în vederea 
evaluării protocolului de colaborare trilateral (Covasna-Veszprém-Maine et Loire). Delegaţia i-a avut în componenţă pe directorul Direcţiei de cultură, sport şi 
relaţii internaţionale şi responsabilul pe probleme de relaţii internaţionale. 

În perioada 12-15 decembrie Consiliul Judeţean Covasna a găzduit o întâlnire tripartită pentru pregătirea proiectului Interreg MC, Reţeaua Patrimoniului 
Cultural Construit. Proiectul a fost elaborat împreună de cei patru parteneri Heves-Ungaria, Veszprém-Ungaria, Värmland-Suedia, Covasna-România.  

Din partea Autoguvernării judeţului Veszprém a fost prezent referentul protocol, relaţii externe; judeţul Heves doi referenţi din cadrul Biroului relaţii externe; 
Consiliul Judeţean Värmland-Suedia a fost reprezentat de către Directorul Centrului Cultural Torbsby Finnish, directorul Compartimentului Protecţia Mediului şi 
coordonatorul proiectului din cadrul Biroului relaţii externe. 

IX.  Compartimentul audit public intern: 
Misiunile de audit planificate pentru perioada 15.08-31.12.2007 au fost îndeplinite, având ca baza legală: 

- Legea 672/2002 privind auditul public intern; 
- OG nr.37/29.01.2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern;  
- OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. 

• Pe baza referatului de justificare a rezultat auditarea activității Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate, Relații cu ONG în cadrul 
Consiliului Județean Covasna, care s-a efectuat la termen. 

• Tot în această perioadă a fost asigurat formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate prin participarea la cursul organizat de 
Institutul Național de Administrație cu titlul: Eficiența și eficacitatea auditului intern pentru entitățile publice. 

În decembrie a fost aprobat Programul anual al activităților auditabile în anul 2008. 
 

DEMETER JÁNOS 
Preşedinte 

Sfîntu Gheorghe, 18.04.2008. 
 

 
HOTĂRÂREA �r. 132/2006 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 noiembrie 2006, analizând Expunerea de motive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Covasna, ţinând cont de Raportul Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică precum şi de rapoartele de avizare 
întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, având în vedere: Legea 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, art. 116 alin. (2) lit. „a” 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare Legea nr. 286/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, în baza art. 104 alin. (2) lit. „c” şi în 

temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna intră în vigoare de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 27/2005 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Art.4. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna vor urmări 
aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului Regulament, 
asigurând cadrul necesar desfăşurării activităţii Consiliului 
Judeţean, comisiilor de specialitate, ale activităţilor specifice 
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consilierilor judeţeni potrivit dispoziţiilor legale şi ale 
prezentului Regulament. 
Art.5. Direcţia Juridică şi Administraţie Publică şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna vor lua măsuri pentru tipărirea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna. 
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează preşedintele, vicepreşedinţii, consilierii judeţeni, 

secretarul judeţului şi compartimentele de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 30 noiembrie 2006. 
Demeter János 
Preşedinte 

Contrasemnează, 
Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 132/2006 
 

REGULAME�TUL DE ORGA�IZARE ŞI FU�CŢIO�ARE AL CO�SILIULUI 
JUDEŢEA� COVAS�A 

 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GE�ERALE 

 

Art.l. (1) Potrivit art. 121 din Constituţia României, republicată „Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii 
consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean”. 

(2) În conformitate cu art. 101, alin. (l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean este 
autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Art.2. (1) Consiliul judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivelul judeţului Covasna, unitate administrativ-teritorială 
stabilită prin Legea nr. 2/1968. 

(2) Judeţul Covasna este format din 45 de unităţi administrativ-teritoriale. din care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 de comune. 
(3) Judeţul Covasna are stemă elaborată şi aprobată în condiţiile legii. 
Art.3. Sediul Consiliului Judeţean Covasna este în municipiul Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr.4. 
Art.4. (1) Consiliul Judeţean Covasna este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot 

din judeţul Covasna, în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale. 
(2) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Numărul consilierilor care compun Consiliul Judeţean Covasna precum şi structura politică a acestuia la data constituirii sunt prevăzute în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2004 privind validarea consilierilor declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna în urma alegerilor din 6 iunie 
2004. 

Art.5. Constituirea Consiliului Judeţean Covasna se face în conformitate cu prevederile art.103, alin. 1 şi art. 30-37 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Regulament. 

Art.6. (1) Consiliul judeţean se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

(2) În raporturile cu cetăţenii se va asigura şi folosirea limbii maghiare, în conformitate cu prevederile Constituţiei, republicată, ale Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, ale convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a Hotărârii Guvernului nr. 
1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în 
administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

Art.7. (1) Autonomia Consiliului Judeţean Covasna este administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna, precum şi gestionarea resurselor care, 

potrivit legii, aparţin judeţului de către acesta. 
(3) Acest drept se exercită de Consiliul Județean Covasna și președintele acestuia. 
Art.8. (1) Consiliul judeţean exercită prerogativele ce revin judeţului ca persoană juridică ce are, potrivit legii, deplina capacitate juridică, posedă un 

patrimoniu propriu şi are dreptul să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 
(2) Ca persoană juridică de drept public, judeţul, reprezentat de Consiliul Judeţean, are în proprietate bunuri din domeniul public de interes judeţean, potrivit 

legii. 
Art.9. (1) Raporturile dintre Consiliul judeţean şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, 

responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 
(2) În relaţiile dintre Consiliul judeţean şi autorităţile administraţiei publice locale nu există raporturi de subordonare. 
Art.10. (1) În limitele competenţelor sale, Consiliul judeţean are dreptul de a coopera şi de a se asocia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din 

ţară şi din străinătate, în vederea promovării unor interese comune. 
(2) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, Consiliul Judeţean Covasna, împreună cu alte consilii judeţene, au dreptul de a adera la asociaţii 

naţionale sau internaţionale. 
Art.11. (1) Consiliul Judeţean Covasna poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul cetăţenilor judeţului, la constituirea de 

societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public judeţean, în condiţiile legii. 
(2) În acest sens, hotărăşte: cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; precum şi sau asocierea cu consiliile locale, pentru 
realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună cu aceste instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice.  

Art.12. (1) Acordurile sau convenţiile încheiate de Consiliul judeţean angajează doar responsabilitatea consiliului ca parte la acestea, fiind supuse controlului 
de legalitate.  

(2) Actele emise în virtutea respectivelor acorduri sau convenţii au în dreptul intern aceeaşi valoare juridică şi aceeaşi efecte ca şi actele administrative 
adoptate în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.l3. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean : alege, din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi; hotărăşte înfiinţarea sau 
reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile 
legii; aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 
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judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în 
condiţiile legii; stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a 
judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi 
orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistica generala a acestuia şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, 
orăşeneşti sau municipale implicate; aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publica a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea 
bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii; atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea 
mediului înconjurător; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor 
naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; alte 
servicii publice stabilite prin lege; sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
judeţean; hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(7) Societăţile economice, serviciile şi instituţiile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului judeţean sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la 
prezentul Regulament. 

Art.14. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin ca autoritate deliberativă, Consiliul Judeţean Covasna adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în 
afară de cazurile în care legea sau prezentul Regulament cere o altă majoritate. 

Art.l5. (1) Pentru aducerea la îndeplinire efectivă a hotărârilor Consiliului judeţean adoptate de consiliu în exercitarea atribuţiilor ce-i revin în condiţiile legii 
şi a prezentului Regulament, precum şi pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice curente ale judeţului, Consiliului judeţean are o structură funcţională 
permanentă, denumită-aparat de specialitate al Consiliului judeţean Covasna, care împreună cu preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului constituie 
executivul Consiliului Judeţean Covasna. 

(2) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna este subordonat preşedintelui acestuia. 
Art.16. Numărul de personal în limitele normelor legale, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu se aprobă de 

consiliu la propunerea preşedintelui. 
Art.17. Consiliul Judeţean Covasna are două publicaţii proprii, şi anume : Monitorul Oficial al judeţului Covasna şi „Porţi deschise”-„Nyitott kapuk”. 
Art.l8. (1) Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna se comunică către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate în termen de cel mult 10 zile de la data 

adoptării lor, dacă legea nu prevede altfel. 
(2) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. 
(3) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 
(4) Hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maghiară, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba 

maghiară. 
CAPITOLUL II. 

ORGA�IZAREA CO�SILIULUI JUDEŢEA� COVAS�A 
 

Secţiunea l. 
Constituirea Consiliului Judeţean Covasna 

Art. 19. Abrogat. 
Art.20. (1) Consiliul judeţean nou ales se întruneşte în şedinţa de constituire în ziua şi la ora stabilite prin actul de convocare emis de prefect, în conformitate 

cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Ședința de constituire este legal întrunită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. 
Art.21. (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, cu asistenţa de specialitate a 

secretarului judeţului, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către preşedintele de vârstă sau, de către consilierii prevăzuţi la alin. (1) atrage de drept înlocuirea acestora cu 

consilierul cel mai în vârstă sau, după caz, cu cei mai tineri consilieri din rândul celor prezenţi. 
Art.22. (1) Prin grija secretarului judeţului vor fi înmânate preşedintelui de vârstă şi consilierilor care-l asistă, dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi cele ale 

supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la Biroul electoral de circumscripţie. 
(2) Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de 

consilier. 
Art.23. Consilierii declaraţi aleşi se pot constitui în grupuri de consilieri, potrivit Statutului aleşilor locali. 
Art.24. (1) Pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declaraţi aleşi aleg prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, care să 

reflecte pe cât posibil configuraţia politică a consiliului, aşa cum rezultă din constituirea grupurilor de consilieri. 
(2) Componenţa comisiei de validare este cea prevăzută în Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 59/2004 privind alegerea Comisiei de validare a 

mandatelor de consilieri judeţeni. 
(3) Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului, lucrând şi ca comisie de numărare a voturilor în cazul votului cu buletine de vot. 
Art.25. (1) Numărul consilierilor care vor fi desemnaţi în comisia de validare, de către grupurile de consilieri este în funcţie de proporţia membrilor săi din 

numărul total al consilierilor. 
(2) Propunerile pentru stabilirea numărului de consilieri ce revine fiecărui grup de consilieri se fac de către liderii acestor grupuri şi se transmit preşedintelui 

de vârstă. 
(3) Preşedintele de vârstă prezintă consiliului aceste propuneri, în ordinea mărimii grupurilor de consilieri, iar consiliul judeţean hotărăşte asupra lor cu votul 

majorităţii consilierilor prezenţi. 
(4) Propunerile pentru componenţa nominală a comisiei se fac de grupurile de consilieri în limita numărului de locuri aprobat. 
(5) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 
(6) Rezultatul alegerii membrilor comisiei de validare se consemnează într-o hotărâre. 
Art.26. (1) Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 25, alin. (5) şi 

încheie un proces verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.  
(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi elaborează propunerile de 

validare, invalidare sau după caz, amânarea validării mandatelor. În acest scop se încheie un proces verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 21 la prezentul 
Regulament. 

(3) Comisia de validare poate propune invalidarea mandatului unui consilier numai dacă a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite 
expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către Biroul electoral. 

(4) Validarea sau invalidarea mandatului fiecăruia dintre consilieri se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 
Consilierul al cărui mandat este supus votului de validare sau invalidare nu participă la vot.  

(5) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat. 
(6) Hotărârea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 
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zile de la adoptare sau de la comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă. 
Art.27. (1) Consilierul al cărui mandat a fost validat şi se află în situaţiile prevăzute de art. 88, Titlul IV din Legea nr.161/2003, este obligat să renunţe la 

funcţia care atrage starea de incompatibilitate în cel mult 15 zile de la data validării mandatului. 
(2) Consilierul judeţean se află în stare de incompatibilitate şi în situaţiile prevăzute de art. 89 şi art. 91, alin. (2), Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003. În 

termen de 15 zile de la data la care devine acţionar semnificativ el, soţia sau ruda de gradul I al acestuia, trebuie să renunţe la funcţia care atrage starea de 
incompatibilitate.  

Art.28. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu 
bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 

(2) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 
(3) Textul jurământului se semnează în două exemplare de către consilierul care 1-a depus şi de către preşedintele de şedinţă. 
(4) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, refuzul consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei. Completarea 

Consiliului judeţean se face în şedinţa următoare, cu primii supleanţi de pe lista partidelor pe care au candidat consilierii demisionaţi. 
(5) Absenta consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a 

unor evenimente de forţă majoră care au făcut imposibilă prezenta acestora. 
Art.29. Consiliul judeţean se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului judeţean se 

constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi. 
Art.30. (1) După declararea ca legal constituit al Consiliului judeţean, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al 

Consiliului judeţean Covasna, semnată de Preşedintele Consiliului judeţean. 
(2) Consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată 

a mandatului. 
(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se 

suportă din bugetul Consiliului Judeţean Covasna. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii judeţeni, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 
 

Secţiunea a 2-a 
Alegerea președintelui Consiliului Județean Covasna 

 

Art.31. (1) Președintele Consiliului Județean Covasna este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot din 
unitatea administrativ-teritorială, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(2) Mandatul președintelui este de 4 ani și se exercită până la depunerea jurământului de către președintele nou-ales. Mandatul președintelui poate fi prelungit, 
prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. 

(3) Președintele consiliului județean ales în cursul unui mandat, ca urmare a vacanței postului de președinte al consiliului județean, încheie mandatul 
precedentei președinte al consiliului județean. 

(4) Președintele consiliului județean, ales în urma vacantării postului de președinte, își exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri 
locale generale. 

Art.32. (1) Mandatul președintelui consiliului județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; 
e) punerea sub interdicție judecătorească; 
f)  pierderea drepturilor electorale; 
g) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales; 
h) deces; 
i) dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 

luni pe parcursul unui an calendaristic; 
j) dacă nu își exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutive. 

(2) În cazurile prevăzute la la literele „i” și „j”, prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului președintelui consiliului județean. 
(3) Ordinul prefectului poate fi atacat de președintele consiliului județean la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. 

Instanța de contencios administrativ este obligat să se pronunțe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei 
instanțe este definitivă și irevocabilă. 

(4) Data organizării alegerilor pentru funcția de președinte a consiliului județean se stabilește de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în 
termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). 

Art.33. Mandatul președintelui consiliului județean încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în 
condițiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55, alin. (3)-(7) din Legea nr. 215/2001. 

Art.34. (1) Mandatul președintelui consiliului județean se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive 
se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

(2) Ordinul de suspendare se comunică de îndată președintelui consiliului județean. 
(3) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). 
(4) Dacă președintele suspendat din funcție a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei 

în care a fost suspendat. 
Art.35. (1) În caz de vacanță a funcției de președinte, precum și în caz de suspendare din funcție a acestuia, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta vor fi 

exercitate de drept de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 
(2) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul județean poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier județean care va îndeplini temporar 

atribuțiile vicepreședintelui. 
(3) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât președintele cât și vicepreședinele, consiliul județean deleagă un consilier județean care 

va îndeplini atât atribuțiile președintelui cât și pe cele ale vicepreședintelui, până la încetarea suspendării. 
(4) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de președinte, cât și cea de vicepreședinte, consiliul județean alege un nou vicepreședinte, prevederile 

alin. (1) și (2) aplicându-se până la alegerea unui nou președinte. Data organizării alegerilor pentru funcția de președinte se stabilește de Guvern, la propunerea 
prefectului. Alegerile se organizează în termen de 90 de zile de la vacantarea funcției de președinte. 

Art.36. Eliberarea din funcţie a preşedintelui consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean.  
Art.37. (1) Pe timpul exercitării mandatului de preşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul 

instituţiei ori autorităţii publice, respectiv la regiei autonome sau la societatea comercială cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale. 

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi cercetătorii 
ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 

 

Secțiunea a 21-a 
Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Covasna 

 

Art.38. (1) După constituirea legală a Consiliul judeţean, dintre membrii săi se aleg, pe toată durata exercitării mandatului, 2 vicepreşedinţi. 
(2) Propunerile de candidaţi pentru funcţiile prevăzute la alin. l, se fac de către grupurile de consilieri. 
Art.381. (1) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Este declarat ales vicepreşedinte al Consiliului judeţean candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
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(3) Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea 
candidaţilor situaţi pe primele două locuri, urmând a fi declarat vicepreşedinte candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(4) În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a 
obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

Art.382. Alegerea vicepreşedinţilor va fi consemnată în hotărâri ale Consiliului judeţean. 
Art.383 (1) După alegerea vicepreşedinților Consiliului judeţean, activitatea preşedintelui de vârstă şi a celor doi consilieri care l-au asistat, încetează. 
(2) Preşedintele Consiliului judeţean asigură în continuare conducerea lucrărilor şedinţei. 
Art.384. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni. 
Art.385. (1) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, la cerere sau la 

propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora.  
(2) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean. 
Art.386. (1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Durata mandatului vicepreşedinţilor este egală cu acea a mandatului Consiliului judeţean.  
(3) Exercitarea mandatului vicepreşedinţilor consiliului judeţean încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. 
(4) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 142 al prezentului Regulament, are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
(5) Mandatul de vicepreşedinte al consiliului judeţean poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.387. (1) Pe timpul exercitării mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în 

cadrul instituţiei ori autorităţii publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi cercetătorii 
ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 

 

Secţiunea a 3-a 
Comisiile de specialitate 

 

Art.39. Comisiile de specialitate sunt organe de lucru ale Consiliului judeţean, organizate cu scopul de a îndeplini însărcinările care le sunt încredinţate prin 
lege sau hotărâri ale consiliului. 

Art.40. (1) În şedinţa următoare celei de constituire, Consiliul judeţean organizează comisii de specialitate în domeniile de activitate specifice judeţului. 
(2) Numărul membrilor comisiilor, care va fi întotdeauna impar, denumirea acestora precum şi componenţa lor nominală se stabileşte de consiliu, prin 

hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 
(3) În aceleaşi condiţii, se aprobă şi schimbarea unor membri ai comisiei. 
(4) Opţiunile consilierilor se prezintă de grupurile de consilieri sau de consilieri, în cazul în care nu se ajunge la un acord privind comisia sau comisiile din 

care aceştia să facă parte, consiliul hotărăşte prin vot deschis. 
(5) Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
(6) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului judeţean. 
Art.41. (1) Consiliul judeţean poate hotărî organizarea unor comisii de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a preşedintelui Consiliului judeţean. 
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzută la alin.(l), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc 

prin hotărâre a Consiliului judeţean. 
Art.42. (1) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul judeţean, în funcţie de 

ponderea acestora în cadrul consiliului 
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri. 
(3) Un consilier poate face parte din cel mult două comisii, dintre care una este comisia de bază. 
(4) Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază. 
Art.43. (1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, la prima şedinţă, convocată de preşedintele Consiliului judeţean, un preşedinte şi un secretar. 
(2) Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate se aleg prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun. 
(3) Nici un consilier nu poate deţine două funcţii în acelaşi timp în comisiile de specialitate. 
Art.44. (1) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 
(2) Atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în Anexele nr. 4-10 la prezentul Regulament. 

 

Secţiunea a 4-a 
Secretarul judeţului Covasna 

 

Art.45. (1) Fiecare judeţ are un secretar salariat din bugetul acestuia. Secretarul judeţului este funcţionar public de conducere şi are studii superioare juridice 
sau administrative. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formaţiuni politice sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului judeţului se fac în conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 

CAPITOLUL III. 
FU�CŢIO�AREA CO�SILIULUI JUDEŢEA� COVAS�A 

 

Secţiunea l. 
Dispoziţii generale 

 

Art.46. (1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Mandatul 
Consiliului judeţean se exercită de la data constituirii până la data declarării a consiliului nou ales ca legal constituit. 

(2) În calitatea sa, de autoritate a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia 
publică locală nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.47. Activitatea Consiliului Judeţean Covasna se desfăşoară în plen şi în comisii de specialitate organizate pe principalele domenii de activitate. 
 

Secţiunea a 2-a 
Şedinţele şi actele Consiliului Judeţean 

 

Art.48. (1) Consiliul judeţean îşi desfăşoară activitatea, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice judeţene, în şedinţe ordinare organizate o dată pe 
lună, la convocarea preşedintelui Consiliului judeţean. În cazul nerespectării termenului, preşedintele Consiliului judeţean, va prezenta la prima şedinţă motivele 
neorganizării şedinţei de consiliu. 

(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor săi, la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui Consiliului Judeţean în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate. 

(3) Convocarea Consiliului judeţean se face prin intermediul secretarului judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile 
înaintea celor extraordinare. 

(4) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, locul, ora desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 
(5) Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
(6) În situaţia în care preşedintele Consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către 

vicepreşedintele desemnat, în condiţiile art. 118 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 
(7) Ordinea de zi a şedinţelor de consiliu se aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin presa locală ori prin alt mijloc de publicitate, în limbile română şi 
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maghiară şi se comunică în scris consilierilor. 
Art.49. (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului judeţean cuprinde: proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoartele preşedintelui 

Consiliului judeţean asupra: modului de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean şi situaţia gestionării bunurilor, rapoarte sau informări 
ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului judeţean, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, 
petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului judeţean. 

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de Preşedintele Consiliului Judeţean la propunerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean, consilierilor judeţeni, 
secretarului judeţului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. 

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării Consiliului judeţean. În cazul neaprobării ordinii de zi, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor judeţeni 
pentru şedinţa respectivă. 

(4) Proiectele de hotărâri asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora 
le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, care este elaborat în 30 de 
zile de la înregistrarea proiectului. 

Art.50. (1) Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările Consiliului judeţean şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul judeţului. 
(2). Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru preşedintelui Consiliului judeţean, iar în lipsa acestuia vicepreşedintelui 

desemnat în condiţiile art. 118 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare sau secretarului judeţului. 
Art.51. (1) Şedinţele consiliului sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie, ceea ce se va constata de către preşedinte la 

începutul fiecărei şedinţe. 
(2) Şedinţele Consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 118 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat, 
şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un consilier ales cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

(3) Şedinţele sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. 
(4) Problemele privind bugetul, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau 

de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte 
autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. 

(5) Lucrările şedinţelor de consiliu se pot desfăşura atât în limba română cât şi în limba maghiară. Prin grija preşedintelui se va asigura traducerea în limba 
maghiară şi/sau română. Documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română. 

(6) La lucrările Consiliului judeţean pot participa, fără drept de vot, prefectul sau reprezentantul acestuia, senatori şi deputaţi, miniştrii şi ceilalţi membri ai 
guvernului, conducătorii instituţiilor, serviciilor publice judeţene, locale şi descentralizate şi primari în problemele care privesc domeniile de responsabilitate ale 
acestor instituţii sau localităţi precum şi persoane a căror prezenţă este considerată utilă, invitate de preşedinte. 

(7) Persoanele nominalizate la alin. (6) pot lua cuvântul în legătură cu problemele supuse dezbaterii, numai cu aprobarea preşedintelui. 
Art.52. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. Hotărârile se semnează de preşedintele Consiliului judeţean sau de vicepreşedintele 
care a condus şedinţa şi se contrasemnează pentru legalitate de secretarul judeţului. 

 

Secţiunea a 3-a 
Atribuţiile, şedinţele şi actele Comisiilor de specialitate 

 

Art.53. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii lor. 
(2) La şedinţele comisiei pot participa specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean sau din afara acestuia, în special de la unităţile 

aflate în subordinea consiliului. 
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente alte persoane interesate sau reprezentanţi ai 

mass-media. 
(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise. 
Art.54. La nivelul Consiliului Judeţean Covasna sunt organizate 7 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate având denumirea şi atribuţiile 

prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2004 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe 
principalele domenii de activitate, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 5/2005. 

Art.55. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul judeţean şi cu celelalte comisii; 
b) propune proiectul regulamentului de funcţionare a comisiei; 
c) convoacă şedinţele comisiei; 
d) propune ordinea de zi a şedinţelor, prezentând comisiei lista cuprinzând toate iniţiativele legislative şi celelalte probleme de competenţa acesteia; 
e) conduce şedinţele comisiei; 
f) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar; 
g) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce; 
h) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie; 
i) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar; 
j) stabileşte sarcinile ce revin consilierilor din comisie. 

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliul judeţean. 
Art.56. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale : 

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei; 
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; 
c) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi a tuturor actelor comisiei; 
d) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui comisiei, în caz de absenţă al acestuia. 

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul Regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele comisiei. 
Art.57. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte. 
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie, la propunerea preşedintelui. Membrii comisiei pot cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 
(4) Consilierului care absentează de la şedinţa comisiei de bază nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. 
(5) Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de prezentul Regulament, sau poate 

propune Consiliului judeţean aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea consilierului din comisie. 
Art.58. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde 

probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora li se solicită avizul în fond. 
Art.59. Secretarul judeţului trimite, spre examinare şi în vederea elaborării avizelor, proiectele de hotărâri comisiei sau comisiilor de specialitate sesizate în 

fond în competenţa cărora intră materia reglementată prin proiectul respectiv. 
Art.60. Dacă o comisie de specialitate se consideră competentă pentru a-şi da avizul asupra unui proiect de hotărâre trimis de secretarul judeţului altei comisii, 

solicită acestuia că doreşte să îşi dea avizul. 
Art.61. Dacă o comisie de specialitate consideră că un proiect de hotărâre este de competenţa în fond a unei alte comisii, ea poate cere secretarului judeţului, 

trimiterea acestuia către acea comisie. 
Art.62. (1) Fiecare comisie de specialitate va putea stabili un termen în care să îi fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează proiectul de 

hotărâre. 
(2) În caz de nerespectare a termenului fixat la alin. (l) comisia îşi va putea redacta raportul (avizul) fără a mai aştepta avizul sau avizele respective. 
Art.63. (1) În vederea dezbaterii proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va 

face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator. 
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia şi aprobate cu 

majoritatea voturilor consilierilor prezenţi. 
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(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivaţia necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. 
(4) Avizul întocmit se prezintă secretarului judeţului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului judeţean. 
Art.64. Votul în comisii este, de regulă, deschis, în anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de 

exprimare a acestuia. 
Art.65. (1) Lucrările şedinţei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de 

către preşedintele şi secretarul comisiei. 
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate şi de persoanele interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia 

proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. 
Art.66. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă, hotărâtă de Consiliul judeţean, la cererea a cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie. 
Secţiunea a 4-a 

Atribuţiile Preşedintelui 
 

Art.67. (1) Președintele Consiliului Județean Covasna răspunde în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației publice județene. 
(2) Preşedintele Consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor 

compartimente din aparatul propriu de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, prin dispoziţie. 
(3) Preşedintele Consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 

justiţie. 
(4) Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. 
(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, avizate pentru legalitate de secretarul 

judeţului. Dispoziţiile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător. 
(6) Dispoziţiile devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 
Art.68. (1) Preşedintele Consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii atribuţiile prevăzute în art. 116 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Preşedintele Consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la art. 116 , alin. (6) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Preşedintele Consiliului judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul judeţean. 
(4) Atribuţiile încredinţate preşedintelui de către Consiliul judeţean:  

a) stabileşte responsabilităţile şi atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului judeţean şi urmăreşte modul în care acestea sunt realizate; 
b) colaborează cu preşedinţii comisiilor de specialitate în vederea coroborării acţiunilor acestora cu acelea ale aparatului de specialitate, pentru realizarea 

atribuţiilor Consiliului judeţean; 
c) stabileşte sistemul de relaţii cu Instituţia Prefectului şi cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ce funcţionează în judeţ, în vederea realizării 

atribuţiilor Consiliului judeţean şi exercitării calităţii sale de autoritate a administraţiei publice locale; 
d) răspunde de gestionarea, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a valorilor financiare şi materiale ce compun patrimoniul judeţului; 
e) numeşte comisia pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor în vederea dobândirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991; 
f) numeşte comisia pentru avizarea atribuirii şi schimbării de denumiri de obiective de interes judeţean; 
g) aprobă componenţa nominală şi pe funcţii a comisiei pentru selecţionarea documentelor din arhiva proprie a Consiliului judeţean; 
h) numeşte colectivul redacţional pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Covasna; 
i) numeşte comisia judeţeană a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice; 
j) numeşte comisia tehnică judeţeană de urbanism şi amenajarea teritoriului;  
k) numeşte comisia pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu durată normată de funcţionare; 
l) numeşte comisia tehnică judeţeană pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 
m) numeşte comisiile pentru achiziţiile publice; 
n) numeşte Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);  
o) numeşte Comisia tehnico-economică;  
p) numeşte Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism(C.T.A.T.U.); 

 

Secţiunea a 5-a 
Atribuţiile vicepreşedinţilor 

 

Art.69. (1) Vicepreşedinţii Consiliului judeţean sunt subordonaţi preşedintelui. Ei pot exercita în condiţiile alin. (2) al art. 118 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile preşedintelui. 

(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc de către Consiliul judeţean sau sunt încredinţate de preşedintele acestuia. 
(3) Se stabileşte cadrul general al sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin vicepreşedinţilor Consiliului judeţean, în cele ce urmează : 

a) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice judeţene, ale compartimentelor aparatului de specialitate, delegate prin 
dispoziţia preşedintelui; 

b) asigură respectarea întocmai a prevederilor cuprinse în hotărârile Consiliului judeţean şi în dispoziţiile preşedintelui în cadrul compartimentelor 
repartizate; 

c) stabilesc, împreună cu conducătorii compartimentelor, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean, priorităţile în realizarea 
obiectivelor acestora şi urmăresc ducerea lor la îndeplinire; 

d) iniţiază în domeniile pe care le coordonează proiecte de hotărâri şi de dispoziţii pe care le supun analizei şi aprobării consiliului, respectiv 
preşedintelui; 

e) analizează modul în care funcţionarii publici şi angajaţii compartimentelor aparatului de specialitate pe care le coordonează îşi desfăşoară activitatea şi 
prezintă propuneri preşedintelui Consiliului judeţean atunci când se impun măsuri de sancţionare sau eliberare din funcţie; 

f) întocmesc aprecieri anuale pentru conducătorii compartimentelor, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean pe care le 
coordonează şi le prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului judeţean; 

g) prezintă în şedinţele Consiliului judeţean propuneri privitoare la activitatea compartimentelor pe care le coordonează în cadrul aparatului propriu al 
Consiliului judeţean; 

h) informează preşedintele Consiliului judeţean, la cererea acestuia, sau din proprie iniţiativă, asupra modului de realizare a sarcinilor şi răspunderilor 
primite; 

i) acordă, prin compartimentele de specialitate pe care le coordonează sprijin şi consultanţă tehnică pentru autorităţile administraţiei publice municipale, 
orăşeneşti şi comunale, la solicitarea acestora; 

j) în caz de absenţă, vicepreşedinţii se suplinesc în mod corespunzător; 
k) îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute în legi, hotărâri ale consiliului, dispoziţii ale preşedintelui sau în regulamente şi care le revin în competenţă. 
 

Secţiunea a 6-a 
Atribuţiile secretarului judeţului Covasna 

 

Art.70. (1) Secretarul judeţului îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute în art. 120^9 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Secretarului judeţului îi revin următoarele atribuţii principale cu privire la şedinţele Consiliului judeţean: 
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului judeţean; 
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor; 
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d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui sau vicepreşedintelui desemnat pentru a conduce şedinţa Consiliului 
judeţean; 

e) informează preşedintele sau vicepreşedintele desemnat pentru a conduce lucrările şedinţei Consiliului judeţean cu privire la cvorumul necesar pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului judeţean; 

f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma 
dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului; 

g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; 
h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului judeţean să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47, alin. (l) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 
i) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile Consiliului judeţean şi dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna pe care le consideră legale; 
j) nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că acesta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, Consiliului judeţean. 

În acest caz va expune Consiliului judeţean opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei; 
k) poate propune preşedintelui Consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului judeţean; 
l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la 

definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul judeţean. 
(3) Secretarul judeţului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul judeţean şi de preşedintele Consiliului judeţean. 

 

CAPITOLUL IV. 
METODOLOGIA REDACTĂRII SI ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR  

ŞI PROCEDURA DE VOT 
 

Secţiunea 1. 
Metodologia redactării şi adoptării hotărârilor 

 

Art.71. (1) Dreptul de iniţiativă pentru proiecte de hotărâri aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor.  
(2) Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. 
Art.72. (1) Cetăţenii pot propune Consiliului judeţean Covasna, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 

5% din populaţia cu drept de vot a judeţului Covasna. 
(3) Iniţiatorii depun la secretarul judeţului forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului 

judeţului. 
(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţia lor de către secretarul judeţului. Listele de susţinători vor cuprinde 

numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. 
(5) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza judeţului Covasna. 
(6) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul judeţului, proiectul de hotărâre va urma procedura de elaborare şi redactare a 

proiectelor de hotărâri în cadrul Consiliului Judeţean Covasna. 
Art.73. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri, cu caracter normativ, consiliul judeţean are obligaţia să publice un anunţ referitor la 

aceasta acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală. 
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea 

spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul judeţean. Anunţul va cuprinde o expunere de motive, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea 
adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului de hotărâre precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris 
propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare. 

(3) Consiliul judeţean va transmite proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. În cazul elaborării unui 
proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite în termenul prevăzut la alin. 3. 

(4) La publicarea anunţului consiliul judeţean va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri şi sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 

(5) Proiectul de hotărâre se trimite spre analiză şi avizare numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. 4. 
(6) Consiliul judeţean este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate. 
(7) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează 

să fie organizate, Consiliul Judeţean trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre cu caracter normativ în discuţie. 
(8) Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Judeţean Covasna, înserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 

3 zile înainte de desfăşurare. 
(9) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele interesate au valoare de recomandare. 
(10) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 

atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 
Art.74. (1) Redactarea proiectelor de hotărâri se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului judeţului şi al serviciilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean. 
(2) Proiectele de hotărâri ale Consiliului judeţean şi celelalte documente supuse dezbaterii şi aprobării consiliului vor fi redactate, în toate cazurile în limba 

română şi vor fi însoţite de traducerea în limba maghiară. 
(3) Compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate el Consiliului judeţean va elabora "Raportul de specialitate cu privire la " în termen 

de 30 zile de la solicitarea iniţiatorului proiectului. 
Art.75. Expunerile de motive şi rapoartele de specialitate, se înregistrează la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale, 

care îl va prezenta compartimentului juridic-contencios şi control legalitate acte administrative în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri. După întocmirea 
proiectelor de hotărâri se acordă şi viza de legalitate. 

Art.76. (1) După acordarea vizei de legalitate, şefii compartimentelor de resort trimit de îndată proiectele de hotărâri preşedinţilor comisiilor de specialitate în 
ale căror domenii de activitate acestea se includ. 

(2) După consultarea preşedintelui comisiei sesizate, se stabileşte termenul înăuntrul căruia comisia trebuie să îşi depună Raportul. Raportul va fi depus cu cel 
puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului în plenul consiliului. 

Art.77. După examinarea proiectului comisia sesizată întocmeşte un Raport care va cuprinde propuneri cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori 
respingerea proiectului examinat. 

Art.78. Proiectele de hotărâri împreună cu rapoartele de specialitate, avizele şi documentaţia aferentă se prezintă secretarului judeţului care va aviza legalitatea 
lor, după care le va prezenta preşedintelui. 

Art.79. Procedura detaliată a modului de iniţiere, elaborare, redactare, structura şi circulaţia proiectelor de hotărâri precum şi modificarea, completarea şi 
abrogarea hotărârilor este reglementată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2004 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri şi dispoziţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.80. (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului judeţean stabilit de către Preşedintele Consiliului judeţean poate fi modificat sau completat de plenul 
consiliului pe baza unor propuneri motivate şi/sau în cazuri urgente, la cererea consilierilor, a unei comisii sau a secretarului judeţului. 

(2) Motivarea cererii de modificare sau completare a ordinii de zi se face printr-o singură luare de cuvânt pentru fiecare grup de consilieri, după care se trece 
la vot. 

(3) Iniţiatorul proiectului poate să îşi retragă proiectul până la înscrierea sa pe ordinea de zi. În cazul în care proiectul ordinii de zi a fost adoptat, retragerea nu 
mai poate fi făcută. 
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Art.81. Proiectele de hotărâri se supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului judeţean în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost înscrise. 
Art.82. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. 
(2) Modificarea dezbaterilor se poate face doar cu aprobarea plenului, în cazuri bine motivate. 
Art.83. (1) Dezbaterea generală a proiectului începe cu prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului sau propunerii. 
(2) Dezbaterea continuă cu prezentarea avizului comisiei de specialitate de către preşedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie sau de 

preşedinte. După care se dă cuvântul şefului compartimentului din cadrul aparatului de specialitate care a întocmit raportul de specialitate. 
Art.84. (1) Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerilor, preşedintele Consiliului judeţean dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierii lor la 

cuvânt. 
(2) Preşedintele Consiliul judeţean are dreptul să limiteze durata luărilor la cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii, în acest scop poate propune consiliului 

spre aprobare timpul afectat fiecărui vorbitor precum şi timpul total de dezbatere. 
(3) Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. 
Art.85. (1) Preşedintele Consiliului judeţean va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat 

de un alt vorbitor. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privind prezentul regulament. 
Art.86. (1) Preşedintele Consiliului judeţean sau liderul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia 

consiliului. 
(2) Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune la vot, dacă propunerea este acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi, discuţiile fiind sistate. 
Art.87. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. 
Art.88. Preşedintele Consiliului judeţean poate întrerupe dezbaterile în cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată. El poate aplica sancţiunile stabilite 

de Statutul aleşilor locali în competenţa sa, ori poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul regulament. 
Art.89. (1) În faza dezbaterii generale şi pe articole a proiectului sau a propunerii de hotărâre, pot fi propuse amendamente de fond sau de redactare, de către 

consilieri. 
(2) Amendamentele formulate se supun votului consiliului, în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat 

anterior, celelalte se socotesc respinse, fără a se supune votului. 
Art.90. (1) Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, avizul comisiei se dă tot oral de către raportor, la solicitarea preşedintelui Consiliului judeţean. 
(2) Este interzis preşedintelui Consiliului judeţean să supună dezbaterii sau votului un amendament asupra căruia comisia de specialitate sesizată nu s-a 

pronunţat. 
Art.91. (1) Dacă prin raportul comisiei sesizate se propune respingerea proiectului de hotărâre, după încheierea dezbaterii generale preşedintele cere consiliului 

să se pronunţe prin vot. 
(2) Dacă prin raportul comisiei se propune dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre, iar în dezbaterea generală se cere respingerea proiectului, după 

încheierea acesteia cererea de respingere se supune votului consiliului. 
Art.92. (1) După dezbaterea generală, dacă Proiectul de hotărâre nu a fost respins şi se constată că prin raportul comisiei nu s-au operat modificări sau 

completări la textul proiectului de hotărâre, proiectul se supune în întregime votului final. 
(2) În cazurile în care comisia sesizată a propus modificări sau completări la textul proiectului cuprins în raportul acestuia, preşedintele consultă dacă sunt 

observaţii la acestea şi dezbaterea pe texte continuă numai asupra acestor observaţii, care se rezolvă prin vot. După terminarea dezbaterii asupra modificării sau 
completării, proiectul de hotărâre se supune votului final. 

Art.93. (1) La dezbaterile care au loc în condiţiile art. 83, consilierii pot lua cuvântul pentru a exprima punctul de vedere al grupului de consilieri din care fac 
parte sau punctul lor de vedere. 

(2) De asemenea, iau cuvântul iniţiatorul, reprezentantul comisiei de specialitate sesizate şi şeful serviciului de specialitate. 
(3) Preşedintele Consiliului judeţean poate propune sistarea discuţiilor la textele aflate în dezbatere. 
Art.94. Dacă din dezbaterile desfăşurate în condiţiile art. 93 rezultă necesitatea reexaminării de către comisia sesizată a unor texte, plenul poate decide prin vot 

deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, suspendarea dezbaterilor şi trimiterea spre reexaminare a textelor în discuţie, comisia pronunţându-se de urgenţă 
printr-un raport suplimentar. 

Art.95. Discutarea textelor, în condiţiile art. 93 începe cu cele prin care se propune eliminarea şi continuă cu cele privind modificarea sau completarea 
acestora, respectându-se procedura prevăzută la art. 89 alin. (2). 

Art.96. Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierii, care fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, 
au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Art.97. (1) Hotărârile Consiliului judeţean se semnează de preşedinte şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretarul judeţului. În cazul în care 
preşedintele lipseşte, hotărârea va fi semnată de vicepreşedintele care a condus şedinţa. 

(2) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. 
(3) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

 

Secţiunea a 2-a 
Procedura de vot 

 

Art.98. (1) Hotărârile sau alte propuneri se adoptă de către Consiliul judeţean prin vot. 
(2) Hotărârile adoptate de consiliu pot fi hotărâri cu caracter normativ sau individuale. 
Art.99. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Votul este „pentru”, „contra” sau „abţinere”. 
(2) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 
(3) Consiliul judeţean stabileşte, la propunerea preşedintelui, procedura de vot, afară de cazul în care aceasta este stabilită prin lege sau regulament. 
Art.100. (1) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 
(2) La votarea prin apel nominal, preşedintele explică obiectul votării, iar secretarul judeţului dă citire numelui şi prenumelui consilierilor şi fiecare consilier 

răspunde „pentru”, „contra” sau „abţinere” în funcţie de opţiunea sa. După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns. 
Art.101. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot care vor avea unul sau mai multe patrulatere pentru exprimarea opţiunii. 
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. 
(3) În cazul votului cu buletine de vot pentru candidaturi/de desemnări, pe buletin se trec numărul de ordine, numele şi prenumele candidatului/desemnatului, 

funcţia pentru care acesta candidează/se desemnează şi, după caz, grupul de consilieri din care face parte, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 la prezentul 
Regulament. 

(4) Consilierul votează „pentru” prin înscrierea semnului „x” în patrulaterul corespunzător cu stilou sau pix de culoare albastră. 
(5) Buletinele de vot se introduc în urnă. 
(6) La numărarea voturilor nu se ia în calcul buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat-în cazul candidaturilor/desemnărilor, cele care nu poartă 

ştampila de control iar cele pe care nu a fost exprimată opţiunea „pentru” se iau în calcul ca voturi „contra”. 
Art.102. În cazul alegerii sau numirii în anumite funcţii, dacă nu se obţine numărul necesar de voturi, votul se reia conform reglementărilor specifice, în caz 

de paritate de voturi, procedura se repetă. 
Art.103. Constatarea rezultatului în cazul votului cu buletine de vot se face printr-un proces-verbal, încheiat de comisia prevăzută la art. 24, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 12 la prezentul Regulament. 
Art.l04. (1) Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului judeţean cere o altă majoritate. 
(2) Dacă în sala de şedinţă nu este prezentă majoritatea consilierilor, preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului. 
(3) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”. 
Art.105. În cursul votării nu se poate acorda consilierilor dreptul de a lua cuvântul. 
Art.106. Proiectele de hotărâri sau alte acte şi propuneri respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 
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CAPITOLUL V. 
EXERCITAREA MA�DATULUI DE  

CO�SILIER JUDEŢEA� 
 

Secţiunea 1. 
Dispoziţii generale 

 

Art.l07. (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt, potrivit legii, aleşi locali. 
(2) Consilierii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a consiliului, sub condiţia validării şi depunerii jurământului. 
(3) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale 

colectivităţii în care îşi exercită mandatul. 
(4) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale. 
Art.108. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.  
Art.l09. (1) Schimbările survenite în activitatea consilierilor în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa Consiliului judeţean în cel mult 10 zile de 

la data producerii acestora. 
(2) Calitatea de consilier încetează la data întrunirii legale a consiliului nou-ales, precum şi în cazurile prevăzute la art. 142 alin. (2). 
 

Secţiunea a 2-a 
Grupurile de consilieri 

 

Art.110. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri de consilieri în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr 
de cel puţin 3. 

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere. 
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. 
Art.111. Prevederile articolului precedent se aplică şi consilierilor independenţi. 
Art.112. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra 

în consiliu cu cel puţin un consilier. 
Art.113. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Secţiunea a 3-a 
Drepturile aleşilor locali 

 

Art.114. (1) Pe toată durata exercitării mandatului, contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului judeţean la instituţiile publice, regiile 
autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capitalul majoritar de stat se suspendă de drept. 

(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean primesc pe toată durata mandatului o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 
Art.115. (1) Pentru participare la şedinţele Consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.  
(2) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului judeţean nu li se acordă indemnizaţie de şedinţă. 
(3) Indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii judeţeni care participă la şedinţele ordinare ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate va fi în 

cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean. 
(4) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia stabilită la alineatul (3) este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate 

pe lună.   
(5) Plata indemnizaţiilor stabilite se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului judeţean. 
(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. 
Art.116. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la 

decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. 
Art.117. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii. 
Art.118. Consilierii judeţeni care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, 

fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 
Art.119. (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de 

concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 
(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, preşedintele consiliului judeţean are 

obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul judeţean, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima 
şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului. 

(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul vicepreşedinţilor consiliului judeţean, se aprobă de 
către preşedintele Consiliului Judeţean. 

Art.120. Durata exercitării mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al consiliului judeţean constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul 
la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei. 

Art.121. Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care 
domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului. 

Art.122. Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul 
mandatului, conform hotărârii consiliului judeţean. 

Art.123. (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure 

informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 
Art.124. (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali. 
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către 

autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local. 
Art.125. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările 

efectuate. În cazul consilierilor judeţeni, termenul maxim de depunere este de 45 de zile de la data încheierii misiunii. 
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării. 
Art.126. În exercitarea mandatului consilierii au dreptul de a folosi dotările Consiliului judeţean - aparatură, imobile şi au acces liber la Biblioteca specializată 

al Consiliului judeţean. 
Secţiunea a 4-a 

Obligaţiile aleşilor locali 
 

Art.127. Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor 
autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 

Art.128. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul Regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi 
disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

Art.129. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul 
personal nu are caracter patrimonial, se pot permite participarea la vot a consilierului. 

Art.130. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 
Art.131. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase 

materiale sau alte avantaje. 
Art.132. (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. 
(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să 

prezinte în consiliului judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 
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Art.133. Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi 
perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate. 

Art.134. (1) Consilierii judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din 
care fac parte decât în situaţiile prevăzute în prezentul Regulament. 

(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin 
prezentul regulament.   

Art.135. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private. 
Art.136. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean au obligaţia de a depune o declaraţie de avere în termen de 10 zile de la alegere, la Ministerul 

Administraţiei si Internelor.  
Art.l37. Preşedintele Consiliului judeţean este obligat ca prin intermediul secretarului judeţului, al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţia 

consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului. 
Art.138. Fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 
Art.139. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. 

 

Secţiunea a 5-a 
Suspendarea, demisia şi încetarea mandatului de consilier 

 

Art.l40. (1) Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de 
îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

(2) Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului. 
(3) În cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat, aceasta are dreptul la despăgubiri în condiţiile legii. 
Art.141. Consilierul judeţean poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite de 

Statutul aleşilor locali. 
Art.l42. (1) Calitatea de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. 
(2) Calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; 
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului judeţean; 
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; 
g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
i) deces. 

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea Preşedintelui Consiliului judeţean sau a 
oricărui consilier. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. „c”-„e” hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile 
de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este 
definitivă şi irevocabilă.  

Art.143. Consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris Preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului 
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. 

Art.144. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în 
actul de identitate al celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii. 

(2) Prevederile art. 142 alin. (2) lit. „e” din prezentul Regulament nu se aplica în cazul în care consilierul judeţean a fost însărcinat de către Consiliul judeţean, 
de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se 
suspendă. 

(3) Prevederile art. 142 alin. (2) lit. „f”-„h” din prezentul Regulament devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
Art.145. (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul judeţean adoptă în prima şedinţă ordinară, la 

propunerea Preşedintelui Consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de Preşedintele Consiliului judeţean şi de secretarul judeţului. Referatul va fi 

însoţit de actele justificative. 
Secţiunea a 6-a 

Absenţe, abateri şi sancţiuni 
 

Art.l46. (1) Participarea consilierilor la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate este obligatorie. 
(2) Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele Consiliului sau comisiei de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea 

preşedintelui, plenului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice. 
(3) Absenţele determinate de cauze obiective vor fi anunţate la secretarul judeţului. Absenţele care au la bază motive temeinice sunt determinate de: 

-concediile de odihnă, de boală, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă 
majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare. 

(4) Consilierul care absentează nemotivat de la 2 şedinţe ordinare consecutive, poate fi sancţionat potrivit prezentului Regulament. 
Art.147. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 
Art.148. (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din 

care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. 
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia. 
Art.149. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a 

prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor 
sancţiuni: 

a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de şedinţă; 
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiei de specialitate; 
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. „a”-„d” se aplică de către preşedinte sau de către persoana care conduce şedinţa de consiliu, iar cele de la alin. (1) lit. 
„e” şi „f” de către consiliu, prin hotărâre. 

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. „e”, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele 
juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

Art.150. La prima abatere, preşedintele sau persoana care conduce lucrările şedinţei atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte Regulamentul. 
Art.151. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui sau a persoanei care conduce lucrările şedinţei şi continuă să se abată de la 

Regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. 
Art.152. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte sau de persoana care conduce lucrările şedinţei să îşi retragă sau să 

explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. 
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte sau de persoana care conduce lucrările şedinţei ca 
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satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 
Art.153. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la Regulament, preşedintele sau persoana care conduce lucrările şedinţei 

îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 
Art.154. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare 

a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 
Art.155. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. 
Art.156. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada 

respectivă. 
Art.157.În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui. 
Art.158. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie. 
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 
Art.159. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele sau de persoana care 

conduce lucrările şedinţei. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. „a”-„d”. 
Art.160. Sancţiunile prevăzute la art. 149 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, pentru abaterile săvârşite în 

calitatea lor de consilier. 
Art.161. (1). Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în 

cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: 
a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 
d) eliberarea din funcţie. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. „a” şi „b” se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a preşedintelui consiliului judeţean. În cazul 
preşedintelui consiliului judeţean, propunerea trebuie făcută de cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie şi va fi temeinic motivată. Motivele care 
justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. „a” şi „b”, hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor 
prevăzute la lit. „c” şi „d”, cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. „c” şi „d” poate fi făcută numai dacă se face dovada că preşedintele sau vicepreşedintele consiliului 
judeţean a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. 

(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.162. Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. „c” şi „d” persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. 
Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

Art.163. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 149 alin. (1), în cazul vicepreşedinţilor consiliului judeţean, în calitatea acestora de consilier, nu are nici un 
efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu. 

Art.164. Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. „d” nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al vicepreşedinţilor consiliului judeţean. 
 

Secţiunea a 7-a 
Întrebări, interpelări, informarea consilierilor şi petiţii 

 

Art.l65. (1) Fiecare consilier poate adresa întrebări orale sau scrise preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului, precum şi şefilor 
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate. 

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 
(3) În plenul consiliului nu pot fi formulate întrebări care privesc probleme de interes particular sau personal, care urmăresc în exclusivitate obţinerea unei 

consultaţii juridice ori care privesc activităţile unor persoane care nu îndeplinesc funcţii publice. 
(4) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului. 
Art.166. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până 

la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. 
Art.l67. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul sau unitatea vizată este obligată să le furnizeze la termenul 

stabilit.  
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral. 
Art.l68. Preşedinţii comisiilor de specialitate pot solicita de la organele prevăzute la art.162 alin. (1) informaţiile şi documentele necesare referitoare la 

domeniul lor de activitate. 
Art.l69. (1) Fiecare consilier are dreptul de a cere informaţiile şi documentele menţionate, prin intermediul preşedintelui Consiliului judeţean sau al 

preşedintelui comisiei de specialitate. 
(2) Solicitarea informării este obligatorie în cazul în care iniţiativa proiectului de hotărâre aparţine consilierului. 
Art.l70. (1) În cazul în care organele prevăzute la art. 165 alin. (1) nu răspund în termenele stabilite, consilierul interesat poate cere invitarea lor în plenul 

consiliului. 
(2) Refuzul nejustificat de a răspunde la solicitările prevăzute în alin. precedente atrage, după caz, răspundere juridică potrivit legii. Preşedintele Consiliului 

judeţean poate sesiza organele competente, la solicitarea consilierului interesat. 
Art.171. În cazul în care informaţia sau documentele solicitate privesc, potrivit legii, secrete de stat sau de serviciu, preşedintele Consiliului judeţean 

informează despre aceasta, iar consiliul decide în şedinţă secretă. 
Art.172. Documentele primite se restituie organului respectiv după consultare. 
Art.l73. (1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii Consiliului judeţean. Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul 

petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari. 
(2) Petiţiile se înscriu într-un registru, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii. Secretarul judeţului 

transmite petiţia autorităţii competente spre analiză şi soluţionare. Petiţionarului se aduce la cunoştinţă soluţia în termenul prevăzut de lege. 
(3) Orice membru al Consiliului judeţean poate lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, adresându-se în acest scop celui căruia i-a fost repartizată spre 

rezolvare. 
(4) Consilierul căruia îi sunt adresate petiţii le va transmite spre soluţionare autorităţilor publice competente. Autorităţile publice sesizate au obligaţia să 

informeze consiliul, în scris, în termen de cel mult 30 de zile , despre soluţia adoptată. Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată. 
 

CAPITOLUL VI. 
REGISTRUL DE I�TERESE 

 

Art.174. (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul 
judeţului. 

(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretarul judeţului într-un dosar special, denumit registru de interese. 
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de 

interese. 
(4) Modelul declaraţiei este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
Art.175. Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o hotărâre a Consiliului judeţean Covasna ar putea 

prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 
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b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; 
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; 
d) o altă autoritate din care fac parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, altul decât Consiliul Judeţean Covasna, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale 

acestora; 
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 

Art.176. În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica: 
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor; 
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective; 
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii; 
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei; 
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; 
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune; 
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie; 
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori; 
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte; 
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul 

autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori 
autorităţi; 

k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedinţilor acestuia şi al consilierilor judeţeni. 
Art.177. (1) Consilierii judeţeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. 
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problemă 

respectivă. 
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
Art.178. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public. 
Art.179. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: 

a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor judeţeni; 
b) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene.  

Art.180. (1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au 
intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară. 

(2) Secretarul judeţului va transmite secretarului prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate. 
Art.181. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 177 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.182. (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 180 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la 

depunerea declaraţiei. 
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. 
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului judeţean. 
Art.183. Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 176 lit. „j” sunt supuse confiscării. 
Art.184. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se 

pedepseşte potrivit Codului penal. 
CAPITOLUL VII. 

PROTECŢIA LEGALĂ A ALEŞILOR LOCALI 
 

Art.185. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. 
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. 
Art.186. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 
Art.187. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea 

măsurilor se aduc la cunoştinţa atât a Consiliului Judeţean Covasna, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile 
respective. 

Art.188. (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul Consiliului judeţean şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. 
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei-soţ, soţie şi copii-în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit 

exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său. 
 

CAPITOLUL VIII. 
DISPOZIŢII FI�ALE 

 

Art.189. (1) Consiliul Judeţean Covasna se dizolvă de drept în cazurile prevăzute de art. 111 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare 

(2) Secretarul judeţului sau orice alta persoana interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa 
analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunica prefectului.  

(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în 
acest sens prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale judeţului Covasna. 

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (2) se suporta din bugetul judeţean. 
(5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie compusă din prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin hotărâre 

a consiliului judeţean şi un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. 
(6) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului 

judeţean încetează înainte de termen daca s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. 
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de 

maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă si irevocabila a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la 
validarea rezultatului referendumului. 

(8) Pe perioada în care Consiliul judeţean este dizolvat, sau în care nu s-a putut constitui, potrivit legii, problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi 
rezolvate de secretarul judeţului în baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei Publice. 

Art.190. Secretarul judeţului, direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi conducerile serviciilor şi instituţiilor 
publice aflate de sub autoritatea Consiliului judeţean vor asigura consilierilor judeţeni, la solicitarea acestora, asistenţă de specialitate în vederea îndeplinirii 
corespunzătoare a mandatelor acestora. 

Art.191. Declaraţiile sau interviurile în numele Consiliului Judeţean Covasna se pot da numai potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
22/2005 cu privire la aprobarea Metodologiei privind relaţiile Consiliului Judeţean Covasna cu mass media. 

Art.192. Modificarea sau completarea prevederilor prezentului Regulament se va face în cazuri temeinic justificate, precum şi în cazul în care apar dispoziţii 
legale noi şi care dau o altă reglementare normelor pe care aceste le instituie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Art.193. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Covasna intră în vigoare la data adoptării lui cu votul a cel puţin două 
treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Art.194. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Covasna se va tipări sub formă de broşură sau în Monitorul Oficial al 
judeţului Covasna număr bis şi va fi difuzat consilierilor judeţeni, consiliilor locale precum şi direcţiilor, instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea consiliului. 

Art. 195. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
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Anexa nr. 1 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

LISTA 
cu instituţiile şi serviciile publice şi societăţile comerciale de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna 

 

I. Instituţii publice: 
- Biblioteca judeţeană Bod Péter-Bod Péter Megyei Könyvtár; 
- Muzeul Naţional Secuiesc; 
- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe; 
- Centrul de cultură a judeţului Covasna; 
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Covasna; 
- Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor Covasna; 
- Centrul de Studii Europene; 
- Direcția de administrare a drumurilor județene; 
- Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig; 
- Școala specială Sf. Gheorghe; 
- Școala specială Olteni. 

II. Societăţi comerciale: 
- S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. 

 
Anexa nr. 2 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 

 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, _________, în şedinţa Comisiei de validare a Consiliului judeţean Covasna 

 

Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Covasna în şedinţa de constituire procedează la alegerea preşedintelui şi secretarului Comisiei de validare, 
La şedinţă sunt prezenţi cei 5 consilieri ce compun comisia. 
În urma propunerilor făcute, de dl./d-na Consilier ____________ a fost ales în funcţia de preşedinte iar dl./d-na Consilier _______________ în cea de secretar. 
Alegerea s-a făcut individual prin votul „deschis” al consilierilor, obţinându-se votul majorităţii consilierilor ce compun comisia. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte Secretar Membrii 
 

Anexa nr. 21 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, _________, în şedinţa Comisiei de validare a Consiliului judeţean Covasna 

 
Astăzi, (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Covasna în şedinţa de constituire din data de _________________ a examinat, în 

conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legalitatea alegerii 
consilierilor. 

Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale, şi că sunt/nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună 
validarea tuturor/unui număr de ______ consilieri, conform tabelului anexat. 

Drept, pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

Preşedinte Secretar Membrii 
 

Anexa nr. 3 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

DOME�IILE DE ACTIVITATE 
în care se pot organiza comisii de specialitate 

1. Administraţia publică 
2. Juridică 
3. Apărarea ordinii publice 
4. Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţenilor  
5. Relaţii interetnice 
6. Prognoze 
7. Programe 
8. Buget-finanţe 
9. Investiţii 
10. Urbanism 
11. Amenajarea teritoriului 
12. Patrimoniu 
13. Regii 
14. Comerţ 
15. Turism 
16. Sănătate publică şi Sănătatea mediului  
17. Tineret 
18. Protecţie socială şi ocrotire socială 
19. Învăţământ, cultură, artă, religie 
20. Familie 
21. Agricultură 
22. Silvicultură 
23. Mediu 
24. Validare 

 
Anexa nr. 4 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 

 

Atribuţiile Comisiei Economice 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul economico-financiar; 
- analizează şi face propuneri privind proiectul bugetului judeţean; 
- avizează execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul financiar expirat; 
- analizează şi avizează bugetul propriu al judeţului precum şi a instituţiilor subordonate; 
- analizează şi avizează repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în 

condiţiile legii; 
- analizează şi avizează repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- analizează şi avizează modul de utilizare a rezervei bugetare; 
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- avizează împrumuturile, virările de credite; 
- analizează documentaţiile privind impozitele şi taxele judeţene, precum şi a taxelor speciale; 
- analizează şi avizează propunerile făcute de comune, oraşe şi municipii privind elaborarea de prognoze economice sau pentru refacerea şi protecţia 

mediului înconjurător, 
- analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico-socială: 
- analizează administrarea domeniului public şi privat al judeţului Covasna; 
- analizează şi avizează închirierea, concesionarea, vânzarea, darea în administrare sau în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al judeţului Covasna; 
- avizează înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii înfiinţate în scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 
- analizează şi avizează înfiinţarea de instituţii publice şi de servicii publice de interes judeţean; 
- avizează contractarea prin licitaţii publice de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul judeţean; 
- analizează şi avizează programele finanţate din surse speciale, conform legii bugetului de stat; 
- analizează şi avizează acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-

ştiinţifice şi sportive; 
- analizează şi avizează alocarea fondurilor necesare pentru instituţiile culturale şi sociale înfiinţate precum şi pentru protecţia copilului; 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean; 
 

Anexa nr. 5 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

Atribuţiile Comisiei Juridice 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna din punct de vedere juridic; 
- analizează şi face propuneri privind proiectul bugetului judeţean; 
- avizează execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul financiar expirat; 
- analizează şi avizează bugetul propriu al judeţului precum şi a instituţiilor subordonate; 
- analizează şi avizează repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în 

condiţiile legii; 
- analizează şi avizează repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- analizează şi avizează modul de utilizare a rezervei bugetare; 
- avizează împrumuturile, virările de credite; 
- analizează documentaţiile privind impozitele şi taxele judeţene, precum şi a taxelor speciale; 
- analizează şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, numărului de personal, organigrama statul de funcţii, 

regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 
- analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico-socială: 
- analizează administrarea domeniului public şi privat al judeţului Covasna; 
- analizează şi avizează închirierea, concesionarea, vânzarea darea în administrare sau în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al judeţului Covasna; 
- avizează înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii înfiinţate în scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 
- analizează şi avizează înfiinţarea de instituţii publice şi de servicii publice de interes judeţean; 
- avizează contractarea prin licitaţii publice de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul judeţean; 
- analizează şi avizează programele finanţate din surse speciale, conform legii bugetului de stat; 
- analizează şi avizează acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-

ştiinţifice şi sportive; 
- avizează cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 
- avizează cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

realizării de comun acord a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 
- avizează asocierea consiliului judeţean cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun; 
- avizează atribuirea de denumiri de obiective de interes judeţean; 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliul Judeţean. 
 

Anexa nr. 6 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

Atribuţiile Comisiei amenajarea teritorială şi administraţia publică locală 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul amenajării teritoriului, urbanism, infrastructură şi 
administraţie publică; 

- analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico-socială a judeţului, a comunelor, oraşelor şi municipiilor; 
- analizează, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale, proiectele de organizare şi amenajare a 

teritoriului judeţului precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; 
- analizează şi avizează construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii 

de interes judeţean; 
- acordă sprijin şi asistenţă tehnică autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale din judeţul Covasna pentru construirea, 

întreţinerea şi modernizarea drumurilor comunale, orăşeneşti şi municipale; 
- analizează propunerile făcute pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător; 
- analizează şi avizează stabilirea taxelor speciale; 
- analizează administrarea domeniului public şi privat al judeţului Covasna; 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean. 

 
Anexa nr. 7 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 

 

Atribuţiile Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret, O�G-uri, sport 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri, sport; 
- analizează şi avizează acordarea sprijinului financiar pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-

ştiinţifice şi sportive; 
- analizează şi avizează înfiinţarea instituţiilor culturale; 
- analizează şi avizează numărul de personal, organigrama statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate 
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ale instituţiilor culturale de interes judeţean; 
- avizează asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor de educaţie, ocrotire 

socială şi asistenţă socială; 
- analizează modul de sprijinire a activităţilor cultural-artistice, 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean. 

 
Anexa nr. 8 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 

 

Atribuţiile Comisiei sănătate şi probleme sociale 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul de sănătate şi probleme sociale; 
- avizează asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor de ocrotire socială şi asistenţă socială; 
- avizează înfiinţarea de instituţii sociale, precum şi pentru protecţia copilului; 
- analizează buna funcţionare a instituţiilor sociale şi pentru protecţia copilului; 
- analizează propunerile făcute de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ în vederea elaborării de prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială; 
- avizează înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii înfiinţate în scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 
- analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico-socială: 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean. 
 

Anexa nr. 9 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

Atribuţiile Comisiei pentru dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea microregională şi rurală şi agricultură 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul dezvoltării afacerilor, dezvoltării microregionale şi rurale şi 
agricultură; 

- acordă sprijin Serviciului Public pentru Protecţia Plantelor Covasna; 
- acordă sprijin pentru Centrul judeţean de Consultanţă Agricolă Covasna; 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean. 

 
Anexa nr. 10 la R.O.F. al C.J.Cv. aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 

 

Atribuţiile Comisiei pentru relaţii externe, integrare europeană 
 

- analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe şi integrare europeană; 
- avizează cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 
- avizează cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

realizării de comun acord a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 
- analizează şi avizează programele de dezvoltare regională şi interregională; 
- se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul judeţean spre avizare; 
- întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului judeţean; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului judeţean. 
 

Anexa nr. 11 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006 
 

BULETI� DE VOT 
pentru alegerea/desemnarea ________ Consiliului Judeţean Covasna din data de __________ 

 

�r. crt. 
�umele şi prenumele candidatului propus şi 
partidul politic, formaţiunea politică din care 

face parte 

Grupul de consilieri, partidul politic, 
formaţiunea politică, consilierul care propune 

Exprimarea 

votului 

   1 
   1 
   1 

Nota: Consilierul votează „pentru” prin înscrierea semnului „x” în patrulaterul corespunzător. 
 

Anexa nr. 12 la R.O.F. al C.J.Cv aprobat prin Hotărârea nr. 132 /2006 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat azi, ______________, în sediul Consiliului Judeţean Covasna cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea /desemnarea ____________ Consiliului 
judeţean Covasna. 

Comisia de numărare a voturilor formată din: 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 

Consilieri judeţeni, asistată de dl. ________________ secretarul judeţului, procedând la deschiderea urnei de vot, constată următoarele: 
Număr buletine de vot introduse în urnă _________________ 
Număr de vot valabil exprimate ______________ 
Număr buletine de vot anulate _______________. 
În urma numărării voturilor pentru fiecare candidat, au rezultat următoarele: 

1. ___________ voturi pentru ________voturi contra_____ 
2. ___________ voturi pentru ________voturi contra_____ 
3. ___________ voturi pentru ________voturi contra_____ 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal în 2 (două) exemplare. 
 

Comisia de numărare a voturilor Secretarul judeţului 
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