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HOTĂRÂREA r. 1/2008
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, aprobate județului Covasna prin Legea
bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007, precum și a
cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din 21 ianuarie 2008, analizând Raportul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, aprobate județului Covasna prin Legea
bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007, precum și a cotei
de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, văzând Raportul Direcţiei Economice, precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens, având în
vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2008
nr. 388/2007, adresa Ministerului Economiei și Finanțelor nr.
124168/03.01.2008, înregistrată la Registratura Generală a
Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 26/04.01.2008, în baza
art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă criteriile de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform
anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de
dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanțare locală, conform anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pe anul 2008, conform anexei nr. 4.
Art.5. Anexele enumerate la art. 1-4, fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1/2008

CRITERII SPECIFICE
de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
I. Capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, calculată pe baza impozitului pe venit realizat în anul 2006 - 45%
II. Suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale - 20%
III. Numărul populaţiei unităţilor administrativ-teritoriale - 15%
IV. Susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală - 20%

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1/2008
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008
(mii lei)
Sume defalcate din TVA
din care: pt. susținerea programelor de dezv.
r.
Unitatea
pt. echilibrarea bugetelor locale
locală, pt. proiecte de infrastructură
crt.
administrativ-teritorială
TOTAL
care necesită cofinanțare locală
1.
AITA MARE
294
68
2.
BĂȚANI
513
114
3.
BELIN
496
112
4.
BODOC
262
68
5.
BOROȘNEU
442
48
6.
BRATEȘ
199
67
7.
BRĂDUȚ
473
82
8.
BREȚCU
282
59
9.
CATALINA
612
81
10.
CERNAT
699
140
11.
CHICHIȘ
270
78
12.
DOBÂRLĂU
485
64
13.
GHELINȚA
460
129
14.
GHIDFALĂU
428
84
15.
HĂGHIG
200
56
16.
ILIENI
264
79
17.
LEMNIA
285
74
18.
MALNAȘ
171
70
19.
MOACȘA
246
85
20.
OJDULA
582
123
21.
OZUN
807
166
22.
POIAN
359
76
23.
RECI
294
87
24.
SÂNZIENI
694
105
25.
TURIA
573
78
26.
VALEA CRIȘULUI
298
73
27.
VÂLCELE
411
85
28.
VÂRGHIȘ
188
52
29.
ZAGON
745
137
30.
ZĂBALA
714
60
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r.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorială

Sume defalcate din TVA
pt. echilibrarea bugetelor locale
TOTAL

31.
COMANDĂU
32.
BARCANI
33.
SITA BUZĂULUI
34.
VALEA MARE
35.
MERENI
36.
ARCUȘ
37.
BIXAD
38.
DALNIC
39.
MICFALĂU
40.
ESTELNIC
Total comune
41.
SF. GHEORGHE
42.
TG. SECUIESC
43.
COVASNA
44.
BARAOLT
45.
ÎNTORSURA BUZĂULUI
Total județ

123
531
625
224
268
134
225
221
221
163
15481
1749
726
628
530
667
19781

din care: pt. susținerea programelor de dezv.
locală, pt. proiecte de infrastructură
care necesită cofinanțare locală
58
80
93
60
85
54
78
79
74
92
3353
209
101
102
94
97
3956

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 1/2008
SITUAŢIE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2008 (mii lei)

r.
crt.

Unitatea administrativ-teritorială

1.
AITA MARE
2.
BĂȚANI
3.
BELIN
4.
BODOC
5.
BOROȘNEU
6.
BRATEȘ
7.
BRĂDUȚ
8.
BREȚCU
9.
CATALINA
10.
CERNAT
11.
CHICHIȘ
12.
DOBÂRLĂU
13.
GHELINȚA
14.
GHIDFALĂU
15.
HĂGHIG
16.
ILIENI
17.
LEMNIA
18.
MALNAȘ
19.
MOACȘA
20.
OJDULA
21.
OZUN
22.
POIAN
23.
RECI
24.
SÂNZIENI
25.
TURIA
26.
VALE CRIȘULUI
27.
VÂLCELE
28.
VÂRGHIȘ
29.
ZAGON
30.
ZĂBALA
31.
COMANDĂU
32.
BARCANI
33.
SITA BUZĂULUI
34.
VALEA MARE
35.
MERENI
36.
ARCUȘ
37.
BIXAD
38.
DALNIC
39.
MICFALĂU
40.
ESTELNIC
Total comune
41.
SF. GHEORGHE
42.
TG. SECUIESC
43.
COVASNA
44.
BARAOLT
45.
ÎNTORSURA BUZĂULUI
Total județ
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Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea
bugetelor locale, pt. susținerea programelor de dezv. locală,
pt. proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare
locală
107
179
175
107
74
104
129
92
128
218
123
99
203
132
87
123
117
110
132
192
261
120
135
165
122
114
132
81
214
94
92
124
145
94
133
85
122
124
115
145
5248
328
159
160
147
153
6195

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 1/2008
SITUAŢIE
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumuri
judeţene şi comunale, pe anul 2008 (mii lei)
r.
Unitatea administrativ-teritorială
crt
1.
Ozun
2.
Zagon
3.
Zăbala
Total comune
4.
Consiliul Județean Covasna
Total general

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi
comunale
100
100
100
300
3924
4224

HOTĂRÂREA r. 2/2008
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane
Vârstnice Hăghig pe anul 2008
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig pe anul 2008,
văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum
şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: art. 24 şi 25
din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar
de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 136/2006 privind
aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig
în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului
Judeţean Covasna şi a măsurilor ce decurg din aceasta, în baza
art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileşte, pe anul 2008, costul mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane
Vârstnice Hăghig, în valoare de 500 lei/lună/persoană.
(2) Costul mediu lunar de întreţinere, aprobat la alin. (1),
poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare
celei în care intervin corecţii ale nivelului alocaţiei zilnice de
hrană.
Art.2. (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri
proprii şi sunt îngrijite în cămin, precum şi susţinătorii legali ai
acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
(2) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se
stabileşte astfel:
a)persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în
cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de
60% din valoarea veniturilor personale, fără a depăşi costul
mediu lunar de întreţinere prevăzut prin art. 1;
b) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în
cămin vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii integrale a
contribuţiei lunare, dacă realizează venituri pe membru de
familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară;
c)susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii
contribuţia lunară integral;
d) persoanele care nu au venituri şi nici susţinători legali
nu datorează contribuţie de întreţinere, aceasta fiind asigurată
din bugetul Consiliului Judeţean Covasna.
Art.3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere
în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a reprezentantului sau a
susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată,
semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal sau de
susţinătorul legal, după caz, care constituie titlu executoriu.

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Căminul pentru
Persoane Vârstnice Hăghig.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

HOTĂRÂREA r. 3/2008
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole pentru anul fiscal 2008
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 21ianuarie 2008, analizând Expunerea de
motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire
la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul
fiscal 2008, văzând Raportul Direcţiei Economice şi Rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Covasna, ţinând cont de adresa nr. 2844/22.11.2007 a
Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna,
fiind îndeplinite prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, având
în vedere prevederile art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole
care vor fi folosite la stabilirea plăţilor anticipate ale anului
fiscal 2008, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Covasna.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 3/2008
Preţurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008 (lei)
r.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Produse agricole

UM

Cartofi consum
Grâu de panificaţie
Porumb boabe
Orz, orzoaică (furaj)
Carne porcine (viu)
Carne bovine (viu)
Carne tineret bovin (viu)
Lapte de vacă

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l

Preţ unitar
0,62
0,63
0,69
0,56
4,80
3,67
5,00
0,75
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HOTĂRÂREA r. 4/2008
pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie
„Alimentarea cu apă a localităţii Sânzieni, comuna
Sânzieni, judeţul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de
investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Sânzieni, comuna
Sânzieni, judeţul Covasna”, văzând rapoartele de avizare
întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului, având în vedere prevederile: H.G. nr.
687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a
unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea
infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările
şi completările ulterioare, Convenţiei încheiate între Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Consiliul
Judeţean Covasna nr. 6955/19.07.2005 privind atribuţiile şi
responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi ale Consiliului Judeţean Covasna, privind
realizarea Programului Guvernamental de alimentare cu apă la
sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G.
nr. 1036/2004, Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1853/2002 privind
organizarea recepţiilor la obiectivele de investiţii de alimentare
cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 687/1997 şi măsurile necesare a fi luate în
perioada de garanţie a lucrărilor, Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, luând în considerare:
Procesul-verbal de predare-primire a obiectivului de investiţii
„Alimentarea cu apă a localităţii Sânzieni, comuna Sânzieni,
judeţul Covasna” încheiat între Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Consiliul Judeţean Covasna
nr. 11343/30.11.2007, Acordul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor nr. 2946/GS/17.12.2007, înregistrat la
Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 69/07.01.2008, în baza art.
91 alin. (1) lit. „f” coroborat cu art. 91 alin. (4) lit. „a” şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire a
obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţii
Sânzieni, comuna Sânzieni, judeţul Covasna”, încheiat între
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi
Consiliul Judeţean Covasna nr. 11343/30.11.2007, conform
anexei nr. 1.
Art.2. Obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii
Sânzieni, comuna Sânzieni, judeţul Covasna”, identificat
potrivit anexei nr. 2, se evidenţiază în proprietatea publică a
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna, cu valoarea prevăzută în procesul-verbal de predareprimire însuşit la art. 1 din prezenta.
Art.3. (1) Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţie
arătat la art. 2 din proprietatea publică a judeţului Covasna şi
din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea
publică a comunei Sânzieni în administrarea Consiliului local
al comunei Sânzieni.
(2) Predarea-preluarea obiectivului transmis potrivit alineatului
precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat între
Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul local al comunei
Sânzieni, în termen de 5 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
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Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
otă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 4/2008-Procesul-verbal de predare-primire a
obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţii Sânzieni, comuna
Sânzieni, judeţul Covasna”-, se poate studia la Compartimentul administraţie
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 4/2008
Denumire obiect
de investiţie

Componentele obiectivului de investiţie

Alimentarea cu apă
a localităţii
Sânzieni, comuna
Sânzieni, judeţul
Covasna

-racord la conducta de refulare a staţiei de
pompare a sistemului de alimentare cu apă a
oraşului Târgu Secuiesc, aducţiune cu lungimea
de cca. 2,6 km;
-gospodărie de apă (staţie de tratare pentru
demanganizarea apei, rezervor de înmanganizare
cu capacitatea de 500 mc., staţie de pompare
booster echipată cu 2+1 pompe pentru consumul
curent, 1 pompă pentru incendiu şi 1 rezervor cu
membrană de 300 l);
-reţea de distribuţie cu lungimea de cca. 12 km.

HOTĂRÂREA R. 5/2008
privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe
lângă Consiliul Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos, prin care se propune aprobarea Avizelor Unice emise de
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe
lângă Consiliul Judeţean Covasna, eliberate în luna ianuarie 2008,
văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul
prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările
ulterioare, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe
lângă Consiliul Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2002, cu modificările
ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. „e” coroborat cu art. 91 alin.
(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Avizele Unice emise de către Comisia
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă
Consiliul Judeţean Covasna, pentru documentaţiile prevăzute
în anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte

Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008

Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Demeter János
Preşedinte

otă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 5/2008-Avizele Unice emise de către
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă
Consiliul Judeţean Covasna-, se pot studia la Compartimentul administraţie
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale.

Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA r. 7/2008

HOTĂRÂREA r. 6/2008
privind înființarea Comisiei de monitorizare a proiectelor
de dezvoltare ale județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos privind înființarea Comisiei de monitorizare a proiectelor
de dezvoltare ale județului Covasna; luând în considerare:
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului;
rapoartele comisiilor de specialitate; în baza art. 91 alin. (1) lit.
„f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înființează Comisia de monitorizare a proiectelor
de dezvoltare a județului Covasna, în următoarea componenţă
nominală şi pe funcţii:
Preşedinte:

-Demeter János

Membrii:

-Vajda Lajos
-Baka Mátyás
-Biró Dónát
-Bodó Lajos
-Calinic Sabin
-Șerban Valeriu

-Henning László-János

-Ágoston Ștefan
-Bagoly Miklós-Levente

-Varga-Berde Mária
-Ferencz Ludovic
-Sztakics István-Attila
Secretar

-Varga Zsuzsa

-Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna;
-Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Covasna;
-Vicepreşedintele
Consiliului
Judeţean Covasna;
-Arhitect-șef al județului Covasna;
-membru al Comisiei economice;
-Președintele Comisiei juridice;
-membru al Comisiei amenajarea
teritoriului și administrația publică
locală;
-Președintele Comisiei învățământ,
cultură, culte, tineret, ONG-uri și
sport;
-Președintele Comisiei sănătate și
probleme sociale;
-Președintele Comisiei pentru
dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea
microregională și rurală și
agricultură;
-membru al Comisiei relații
externe, integrare europeană;
-Director Executiv al Direcției
Economice;
-Director Executiv al Direcției
Juridice și Administrație Publică;
-referent din cadrul aparatului de
specialitate
al
Consiliului
Județean Covasna.

Art.2. Comisia înființată în art. 1 are următoarele atribuţii
principale:
a.) supravegherea modului general de derulare a
proiectelor și a programelor de dezvoltare a județului;
b.) analizarea procesului de implementare al acestor proiecte,
programe;
c.) prezentarea periodică Consiliului Județean Covasna o
informare privind activitatea desfășurată;
d.) alte atribuţii, în condiţiile legii.
Art.3. (1) Convocarea Comisiei se face de către preşedinte,
iar în cazul absenței președintelui, de Vicepreședintele Consiliului
Județean Covasna, domnul Vajda Lajos, membru al comisiei, la
propunerea secretarului Comisiei.
(2) Convocarea membrilor Comisiei, în condiţiile prevăzute la
alin. (1), se face prin intermediul secretarului Comisiei.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.

privind solicitarea transmiterii, fără plată, a unui imobil
din domeniul privat al statului şi din administrarea S.C.
BRAFOR S.A. în domeniul public al judeţului Covasna şi
în administrarea Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii,
fără plată, a unui imobil din domeniul privat al statului şi din
administrarea S.C. BRAFOR S.A. în domeniul public al
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna; având în vedere: raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 123/2007 privind declararea de utilitate publică de interes
local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic - plan înclinat
de la Covasna-Comandău; Cartea Funciară nr. 152, deținut de
Cartea Funciară Centrală Cluj-Napoca; extras din Registrul
numerelor topografice Covasna al Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Tîrgu Secuiesc; adresa S.C. BRAFOR
S.A., Brașov prin lichidator S.C. CONT-EXPERT S.P.R.L.
Bacău nr. 1383/12 decembrie 2007, înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 12.076/18
decembrie 2007; ţinând cont de prevederile: Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se solicită transmiterea, fără plată, a imobiluluiterenul aferent căii ferate înguste și calea ferată îngustă
împreună cu lucrările de artă aferente între depoul Covasna„Térrét”, orașul Covasna cu o lungime de 5.020 m, identificat
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
din domeniul privat al statului şi din administrarea S.C.
BRAFOR S.A. în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Art.2. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Direcţiei
Juridice şi Administraţiei Publice, Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative în vederea promovării proiectului de
hotărâre de Guvern privind imobilul prevăzut în art. 1.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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Anexă la Hotărârea nr. 7/2008
DATELE DE IDETIFICARE
a imobilului care se trece din domeniul privat al statului şi din administrarea S.C. BRAFOR S.A. în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna
Persoana juridică de
Persoana juridică
Denumirea imobilului
la care se trece
la care se trece
Datele de identificare a imobilului
imobilul
imobilul
terenul aferent căii ferate
statul,
Judeţul Covasna,
C.F. 152 deținut de Cartea Funciară Centrală Cluj-Napoca (având
înguste și calea ferată îngustă
S.C. BRAFOR S.A.
Consiliul Judeţean
denumirea de ”Központi telekkönyv a Térrét-Kovásznai helyi érdekü
împreună cu lucrările de artă
Covasna
vasútról”, adică ”Carte funciară centrală despre calea ferată de interes
aferente între depoul Covasna–
local Térrét-Covasna”, având o suprafață de 29.076 stânjeni pătrați,
„Térrét”, orașul Covasna cu o
adică 104.576,1954 mp (1 st.p.=3,59665 mp), lungime de 3.059,5
lungime de 5.020 m
stânjeni austriac, adică 5.802,29230848 m (1 st. austr.=1,89648384 m).
Din această suprafață cu titlul de proprietate nr. 3915/1998 o parte a
fost întabulat pe numele S.C. BRAFOR S.A., Brașov, împreună cu
terenul aferent al Fabricii de cherestea de la Covasna. Astfel, din calea
ferată de interes local a rămas în proprietatea statului o lungime de
5.020 m, împreună cu teren aferent și cu lucrările de artă.

HOTĂRÂREA r. 8/2008
privind solicitarea transmiterii, fără plată, a unui imobil
din domeniul privat al statului şi din administrarea
Ocolului Silvic Comandău în domeniul public al judeţului
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda
Lajos la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii,
fără plată, a unui imobil din domeniul privat al statului şi din
administrarea Ocolului Silvic Comandău în domeniul public al
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna; având în vedere: raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 123/2007 privind declararea de utilitate publică de interes
local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat
de la Covasna-Comandău; adresa nr. 145/16 ianuarie 2008 a
Ocolului Silvic Comandău, înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 441/16
ianuarie 2008; amenajamentul silvic din 1992, U.P. III Comandău;
amenajamentul silvic din 2000, U.P. III Comandău; ţinând cont
de prevederile: Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare; în baza
art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se solicită transmiterea, fără plată, a imobilului-teren
aferent căii ferate înguste situat lângă drumul comunal DC 14,
limita Ocolului Silvic Covasna cu Ocolul Silvic Comandău,
orașul Covasna și teritoriul administrativ al comunei
Comandău, în suprafaţă de 2,1 ha, identificat potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul
privat al statului şi din administrarea Ocolului Silvic
Comandău în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Art.2. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Direcţiei
Juridice şi Administraţiei Publice, Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative în vederea promovării proiectului de
hotărâre de Guvern privind imobilul prevăzut în art. 1.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 8/2008

DATELE DE IDETIFICARE
a imobilului care se trece din domeniul privat al statului şi din administrarea Ocolului Silvic Comandău în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna

Denumirea imobilului
Teren aferent căii ferate înguste
situat lângă drumul comunal DC 14,
limita Ocolului Silvic Covasna cu
Ocolul Silvic Comandău, orașul
Covasna, și teritoriul administrativ
al comunei Comandău, în suprafaţă
de 2,1 ha

Persoana juridică de la
care se trece imobilul
statul,
Ocolul Silvic Comandău

Persoana juridică
la care se trece
imobilul
Judeţul Covasna,
Consiliul Judeţean
Covasna

HOTĂRÂREA r. 9/2008
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare
Lemnia pe anul 2008
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor
vârstnice aflate în Complexul de Servicii Comunitare Lemnia
8

Datele de identificare a imobilului
Ocolul Silvic Comandău,
-amenajamentul silvic din 1992, U.P. III. Comandău ua 177D,
având suprafaţa de 2,1 ha, lungime de 6 km.

pe anul 2008, având în vedere: Raportul de specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Covasna, art. 41 alin. (2) din Legea nr.
47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 27
lit. „c” şi 51 lit. „f” din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, luând în considerare prevederile: Legii nr. 17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2006 privind aprobarea
Convenţiei de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia de Spital
Szentkereszty Stephanie şi a măsurilor ce decurg din aceasta,
art. 41 şi 43 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 26/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Complexului de Servicii Comunitare pentru
Persoane Vârstnice-Lemnia, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în baza art. 91
alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileşte, pe anul 2008, costul mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii
Comunitare Lemnia-Cămin pentru persoane vârstnice, în
valoare de 550 lei/lună/persoană.
(2) Costul mediu lunar de întreţinere, aprobat la alin. (1),
poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare
celei în care intervin corecţii ale nivelului alocaţiei zilnice de
hrană.
Art.2. (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri
proprii şi sunt îngrijite în cămin, precum şi susţinătorii legali ai
acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
(2) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se
stabileşte astfel:
a)persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în
cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de
60% din valoarea veniturilor personale, fără a depăşi costul
mediu lunar de întreţinere prevăzut prin art. 1;
b) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în
cămin vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii integrale a
contribuţiei lunare, dacă realizează venituri pe membru de
familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară;
c)susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii
contribuţia lunară integral;
d) persoanele care nu au venituri şi nici susţinători legali
nu datorează contribuţie de întreţinere, aceasta fiind asigurată
din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Art.3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere
în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a reprezentantului sau a
susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată,
semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal sau de
susţinătorul legal, după caz, care constituie titlu executoriu.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna şi Complexul de Servicii Comunitare
Lemnia.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA r. 10/2008
privind stabilirea costului anual pe 2008 pentru un
copil/persoană majoră care beneficiază de protecţie în
condiţiile legii

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la
proiectul de hotărâre privind costul anual pe 2008 pentru un
copil/persoană majoră care beneficiază de protecţie în
condiţiile legii, văzând: Raportul de specialitate al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, având în vederea: Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Hotărârea Guvernului nr. 1128/2007 privind indexarea
limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care
beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice
specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în
centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în
plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de
bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003,
luând în considerare H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu
modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit.
„a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte, pe anul 2008, costul anual pentru un
copil şi pentru o persoană majoră, care beneficiază de protecţie
în condiţiile legii, în valoare de 6.088,28 lei/an/copil/persoană
majoră.
Art.2. Costul anual aprobat la art. 1, poate fi modificat la
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna, în funcţie
de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţională pentru
Statistică la acea dată.
Art.3. Nivelul contribuţiei anuale a comunităţilor locale la
finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate,
a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care
beneficiază de protecţie în condiţiile legii se stabileşte prin
hotărâre a fiecărui consiliu local din a cărui rază teritorială
provin copiii/persoanele majore şi nu poate fi mai mică de 25%
din costul anual pentru fiecare copil protejat sau persoană
majoră, stabilit în conformitate cu prevederile de mai sus.
Art.4. (1) Fiecare autoritate a administraţiei publice locale
va vira până la data de 10 a fiecărei luni contribuţia lunară, care
reprezintă 1/12 din contribuţia anuală, Consiliului Judeţean
Covasna, la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna.
(2) Autorităţile publice locale sunt obligate potrivit legii, să
prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în
vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului.
Art.5. Comunicarea prezentei hotărâri la Consiliile locale
din a căror rază teritorială provin copiii instituţionalizaţi se face
prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, consiliile locale
din a căror rază teritorială provin copiii instituţionalizaţi şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna.
Sf. Gheorghe, la 21 ianuarie 2008
Demeter János
Preşedinte
Contrasemnează,
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21 ianuarie 2008, analizând Expunerea de motive a
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RAPORT
privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în anul 2007
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare a asigurării şi respectării de către Consiliul
Judeţean Covasna a dreptului constituţional al cetăţeanului la „liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia
României.
Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public este de natură să
îmbunătăţească gradul de informare a opiniei publice din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului
Judeţean Covasna este de a realiza o schimbare majoră de mentalitate, trecându-se de la opacitate la transparenţă în activitatea sa,
şi de la neimplicare la participare directă, din partea cetăţenilor.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza
comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici, mass-media. Legea stabileşte unele
responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi operativitatea cu
care această activitate trebuie să se desfăşoare.
Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii şi
Compartimentul Integrare Europeană, Relaţii externe, Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest domeniu
au asigurat o informare concretizată
• în comunicare;
• folosirea exclusivă a informaţiilor corecte;
• circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002;
• utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit.
Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la
dispoziţia persoanei interesate formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia
administrativă, conduc registrul pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2) al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc
raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi
prin afişarea la sediul consiliului judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public.
Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se
realizează prin intermediul comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la
dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar.
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în
anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean
Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus.
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la
informaţiile de interes public.
În cursul anului 2007, accesul la informaţiile publice în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează:
1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public-13
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. o cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite
domenii):-77
• Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli)-6
• Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice-0
• Acte normative, reglementări-17
• Activitatea liderilor instituţiei-2
• Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001-0
• Date de contact ale persoanelor din conducerea instituţiei-12
• Informaţii privitoare la proiectele cu finanţare din fonduri europene-10
• Informaţii despre mediu-1
• Informaţii despre aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică-17
• Informaţii despre cursurile de perfecţionare la care au participat angajaţii CJCv-1
• Informaţii despre aleşii locali-2
• Informaţii despre lucrări de proiectare şi executare a drumurilor şi podurilor în judeţul Covasna în anii 2004, 2005, 2006-9
3) Numărul de solicitări rezolvate favorabil:-68
4) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor instituţii-9
5) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului:
• Informaţii exceptate-0
• Informaţii inexistente-0
• Fără motiv-0
• Alte motivaţii-0
6) Numărul de cereri adresate :
• Pe suport de hârtie-12
• Pe suport electronic-1
• Verbal-0
7) Numărul de cereri adresate de persoane fizice-1
8) Numărul de cereri adresate de persoane juridice-12
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9) Numărul de reclamaţii administrative:
• Rezolvate favorabil reclamantului-0
• Respinse-0
• În curs de soluţionare-0
10) Numărul de plângeri în instanţă:
• Rezolvate favorabil reclamantului-0
• Respinse-0
• În curs de soluţionare-0
11) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate-178 RON.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este insuficient cunoscută la nivelul judeţului
Covasna fapt ce a condus la o frecvenţă scăzută în utilizarea prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a
transparenţei decizionale la nivel administrativ şi de luptă împotriva corupţiei.
La nivelul judeţului Covasna se organizează ample campanii de informare a cetăţenilor prin difuzare de pliante, afişe, spoturi
în mass-media locală.
De asemenea se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public cu aplicarea legii.
Întocmit,
consilier
Csatlos Anca Delia
SZTAKICS ISTVÁ-ATTILA
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORT
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean
Covasna, pe anul 2007
Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a
democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar
al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în
procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele:
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative;
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative, cu respectarea următoarelor reguli:
• şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
• dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
• minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.
În primul semestru al anului 2007, Consiliul Judeţean Covasna a adoptat Hotărârea nr. 60/2007 privind aprobarea
Regulamentului de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte
administrative care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003, precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la conţinutul acestora.
Tot în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat,
din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor
consiliului judeţean.
În data de 19 februarie 2007 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru
elaborarea Proiectului de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a
Teritoriului Judeţului Covasna – ADETCOV.
Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din Legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de Covasna”
pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a
instituţiei www.covasna.info.ro. Totodată, acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Covasna. Până
la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului; în schimb, Asociaţia
pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. B, ap.
1, jud. Covasna, la data de 12 martie 2007 a solicitat organizarea de către Consiliul Judeţean Covasna a unei dezbateri publice pe
tema ADETCOV. Conform prevederilor alin. (7) art. 6 din Legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de
Covasna” pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în care se specifică data, locul, ora şi tema
dezbaterii publice, anunţ care a putut fi consultat şi pe pagina de web a instituţiei www.covasna.info.ro.
În data de 21 martie 2007, Consiliul Judeţean Covasna a organizat la sediul său o întâlnire între iniţiatorii Proiectului de
hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului
Covasna-ADETCOV, membrii Asociaţiei pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate cu sediul în Sf.
Gheorghe, reprezentanţii mass-mediei locale scrise şi vorbite, reprezentanţi ai Instituţiei Prefecturii-Judeţul Covasna şi
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe. Procesul verbal încheiat cu ocazia dezbaterii publice a fost înregistrat la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna cu numărul 2773 din data de 21 martie 2007.
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Proiectul de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului
Judeţului Covasna-ADETCOV a fost adoptat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 3 aprilie 2007.
În cursul lunii martie a anului 2007, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru
elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007. S-au
respectat toate prevederile art. 6 din Legea 52/2003 astfel: în data de 22 martie 2007 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007 la avizierul din cadrul sediului Consiliului
Judeţean Covasna. Totodată, în ziarele locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék” a fost publicat acelaşi anunţ cu data de
21 martie 2007. Anunţul a mai putut fi consultat şi pe pagina de internet, a consiliului, mai sus amintită.
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 3 aprilie 2007, nu s-a formulat nicio propunere sau observaţie din partea
cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din
27 aprilie 2007 s-a procedat la adoptarea actului normativ cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în anul
fiscal 2007.
În al doilea semestru al anului 2007, Consiliul Judeţean Covasna a adus la cunoştinţa opiniei publice două proiecte de hotărâri,
primul proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării
„ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA” iar al doilea Proiect de hotărâre a fost cu
privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008.
În data de 1 august 2007 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea
Proiectului de hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI
PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”.
Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din Legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de Covasna”
pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a
instituţiei www.covasna.info.ro. Totodată, acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Covasna. Până
la termenul indicat în anunţ, 31 august 2007, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului în
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 27 septembrie 2007 s-a procedat la adoptarea actului normativ privind
asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”.
În data de 26 noiembrie 2007 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru
elaborarea Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008.
Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din Legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de Covasna”
pentru limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a
instituţiei www.covasna.info.ro. Totodată, acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Covasna. Până
la termenul indicat în anunţ, 7 decembrie 2007, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului, a
rămas ca Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008 să fie adoptat
în următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2008.
Întocmit,
consilier
Csatlos Anca Delia
DIRECTOR EXECUTIV
SZTAKICS ISTVÁ-ATTILA

RAPORT
Cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2007
Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
vă prezentăm raportul activităţii pe semestrul II al anului 2007, (perioada 01 iulie – 31 decembrie 2007), al Compartimentului de
Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna.
Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane
fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între
locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme au fost aduse la cunoştinţa Consiliului
Judeţean Covasna prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin
audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean.
Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 142/2004, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în
audienţă 2 persoane, din care 1 persoană de către dl. preşedinte Demeter János şi 1 persoană de către secretarul judeţului dl. Varga
Zoltán.
Ambele persoane primite în audienţă, au depus câte o cerere la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, primind răspuns în
scris de la direcţia abilitată să verifice şi să soluţioneze problema sesizată.
În acest semestru s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul I al anului.
Din cele 27 de petiţii:
• Un număr de 4 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost
trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre
acest lucru.
Restul petiţiilor, în număr de 23, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate
în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi se pot clasifica astfel:
• Sesizări privind construirea unor imobile fără autorizaţie de construcţie;
• Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie;
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• Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene şi comunale;
• Solicitare date de contact;
• Solicitare informaţii cu privire la cursele regulate de autobuze;
• Solicitare loc de muncă;
• Solicitare încheiere contracte de concesionare a unor spaţii aflate în proprietatea privată a judeţului Covasna;
• Solicitarea anulării unei Decizii emise de Consiliul Popular Judeţean Covasna;
• Propunere cu privire la construirea unei biserici ortodoxe în oraşul Covasna;
La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la
Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor
problemelor semnalate.
Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va
duce la schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre,
fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice.
Întocmit,
Kovács Angela
referent
DIRECTOR EXECUTIV
SZTAKICS ISTVÁ-ATTILA

PLAUL STRATEGIC
de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2008
CAPITOLUL I.
Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române
Acţiunile şi activităţile desfăşurate au urmărit în permanenţă prevederile Strategiei de modernizare a Poliţiei Române care
reprezintă nu numai un document de perspectivă ci şi o necesitate absolută‚ în condiţiile orientăriii efortului ţării de aderare la o
dimensiune socială, economică şi politică, care are la bază principii şi doctrine valorice viabile în acelaşi timp, cea ce presupune şi
o schimbare de mentalitate şi atitudini din partea funcţionarilor de stat în general şi a poliţiştilor.
Comunitatea internaţională este confruntată cu ameninţări grave la adresa securităţii şi ordinii mondiale, cu noi forme de
manifestare a criminalităţii, mai ales sub aspectul său organizat. În calitate de stat membru al U.E., României îi revine sarcina de a
răspunde recrudescenţei fenomenului criminal prin adaptarea continuă a mijloacelor şi metodelor de acţiune la standardele
comunităţii din care facem parte.
În acest sens activităţile, în conformitate cu vectorii şi indicatorii specifici actualei perioade se vor orienta pentru:
- protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor;
- adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă;
- creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative;
- crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din domeniul ordinii publice;
- perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice;
- aplicarea unor programe preventive pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat;
- combaterea traficului şi a consumului de droguri;
- programe speciale pentru comunitatea romilor;
Se vor urmării pe parcursul anului 2008 următoarele obiective:
-implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între A.T.O.P. şi reprezentanţii comunităţii locale;
-formarea unor reţele locale între oraşe şi municipii şi a unei reţele regionale pentru a realiza schimbul de informaţii şi
bune practici în combaterea şi prevenirea criminalităţii;
-informarea cetăţenilor despre mecanismele de prevenire a criminalităţii;
Modalităţi de acţiuni şi direcţii principale:
- creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea fenomenului infracţional;
- intensificarea implementării sistemului modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor în domeniul ordinii publice;
- perfecţionarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică, astfel încât cetăţeanul să îl perceapă ca pe un adevărat
serviciu public în slujba comunităţii.
CAPITOLUL II.
Obiectivele şi priorităţile de interes local
Pe baza concluziilor ale activăţii A.T.O.P., pentru anul 2008 se stabilesc următoarele obiective ce urmează a fi realizate:
Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului.
Activităţi planificate
Aplicarea cu fermitatea a prevederilor Legii nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştei publice în vederea reducerii
numărului de agresiuni.
Aplicarea cu fermitate a Legii 333/2003 privind paza bunurilor în scopul eficientizării sistemelor de pază obştească.
Efecuarea de controale comune împreună cu I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre
posturile de poliţie şi autorităţile locale şi luarea unor măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă
publică.
Prevenirea şi combaterea furturilor de produse agricole în perioada campaniilor agricole, prin asigurarea patrulelor de pază.
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Intensificarea prezenţei în şcoli a cadrelor I.P.J. Covasna la orele de diriginţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii
pentru dezbaterea unor cazuri şi prelucrarea unor materiale cu caracter educativ.
Îmbunătăţirea cooperării activităţii cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, Poliţia Comunitară şi celelalte organisme
cu atribuţii în domeniul ordinii publice care operează pe teritoriul judeţului.
Organizarea de acţiuni pentru popularizarea legislaţiei în unităţile de învăţământ.
Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat.
Executarea de controale pe linia protejării fondului forestier.
Executarea de controale pe linia comercializării brazilor în perioada sărbătorilor de iarnă.
Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de/şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului
privat.
Orientarea activităţii poliţieneşti în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera crimei organizate, a traficului şi
consumului de droguri.
Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea
criminalităţii, în parteneriat cu cetăţenii, asigurarea prezenţei în stradă a poliţiştilor în zonele şi locurile cu risc ridicat.
Prevenirea şi lupta împotriva corupţiei
Activităţi planificate:
Culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre poliţişti, funcţionari publici din administraţia
publică şi alte persoane care sunt predispuse să comită acte de corupţie.
Derularea de activităţi în vederea combaterii faptelor ilegale care se pot comite cu ocazia desfăşurării programelor finanţate
din fonduri U.E.
Intensificarea colaborării cu organismele cu atribuţii în acest domeniu.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe linia combaterii criminalităţii economoco-financiare
Activităţi planificate:
Organizarea şi executarea unui complex de activităţi pentru combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de evaziune
fiscală şi a celor prin care se aduc prejudicii bugetului de stat.
Descoperirea infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe.
Prevenirea şi combaterea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală.
Reducerea fenomenelor de contrabandă.
Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.
Reducerea numărului de accidente rutiere grave.
Activităţi planificate:
Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic.
Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau
zonelor periculoase.
Identificarea cu ajutorul echipelor tehnice ale Registrul Auto Român Filiala Covasna, a autovehiculelor care prezintă
deficienţe tehnice şi scoaterea acestora din trafic.
Executarea de activităţi specifice în perioada sezoanelor estivale.
Organizarea de controale în pieţe târguri şi oboare
Activităţi planificate:
Se vor intensifica controalele în scopul prevenirii încălcării legislaţiei în domeniu.
Protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, prin intermediul organelor de poliţie şi a organismelor speciale ale
statului împotriva riscului de a achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea.
CAPITOLUL III.
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2008.
Pornind de la o analiză a rezultatelor obţinute în cursul anului 2007 de către I.P.J. Covasna, a evoluţiei operative precum şi a
fondurilor materiale şi umane, pentru anul 2008, se va urmări realizarea următoarelor indicatori de performanţă consideraţi
prioritari:
1.Menţinerea sub control al infracţiunilor grave;
2.Creşterea procentului de identificare a autorilor în dosarele cu autori necunoscuţi;
3.Rezolvarea în termenul legal a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor;
4.Combaterea cu eficienţă sporită a criminalităţii economico-financiare;
5.Menţinerea la nivel scăzut a accidentelor rutiere grave pe raza Judeţului Covasna;
6.Reducerea timpului de intervenţie la evenimentele care aduc atingere ordinii şi liniştii publice prin exploatarea eficientă a
sistemului unitar de apeluri de urgenţă 112.
CAPITOLUL IV.
Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covansa
Bugetul de venituri şi cheltuieli al I.P.J. Covasna, pe anul 2008, este de 1.016.094.000 RON din care:
Cheltuieli de personal -386.910.000 RON
Cheltuieli materiale şi servicii -29.764.000 RON
Investiţii -599.420.000 RON
În vederea asigurării indicatorilor de performanţă stabiliţi, se impune crearea unui climat organizatoric şi logistic corespunzător
pentru anul 2008, fiind necesare următoarele:
A. Pentru creşterea operativităţii de intervenţie la evenimente şi la solicitările cetăţenilor:
- obţinerea de sprijin logistic din partea autorităţilor pentru întreţinerea sediilor de poliţie, în special în mediu rural;
- 100 staţii radio-telefon pentru dotarea agenţilor de siguranţă din judeţ;
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- suplimentarea cotei de carburant cu câte 100 litri pe fiecare autoturism de patrulare judeţ;
- dotarea fiecărui post comunal de poliţie cu câte un calculator şi o imprimantă şi realizarea reţelei de comunicaţii cu I.P.J.
Covasna.
B. Pentru asigurarea unui climat sigur şi legal a circulaţiei pe drumurile publice:
- Suplimentarea parcului auto cu încă 5 autoturisme dotate corespunzător şi 2 motociclete;
- 30 staţii radio-telefon portabile;
- alocarea a 300 litri combustibil lunar pentru fiecare autoturism;
- dotarea Serviciului Poliţiei Rutiere cu o platformă pentru intervenţie la accidente;
- dotarea cadrelor de Poliţie Rutieră cu 3 calculatoare şi 3 imprimante.
C. Pentru dezvoltarea capacităţii structurilor criminalistice în cercetarea şi investigarea prin mijloace tehnico-ştiinţifice
a infracţiunilor:
Dotarea cu câte un aparat foto digital birourile criminalistice din municipii şi oraşe.
D. Pentru modernizarea serviciului de cazier judiciar:
Dotarea Serv.C.J.Ev.Op. cu un calculator, cu imprimantă şi un copiator performant pentru deservirea în bune condiţii a
publicului.
E. Achiziţionarea de birotică calculator, imprimantă şi copiator pentru fiecare serviciu şi organ de poliţie din subordinea I.P.J.
Covasna.
EC. KISS TIBOR
Președinte

RAPORT DE ACTIVITATE PE AUL 2007
Consilier județean Boldizsár Béla
Ținerea audiențelor și în acest an a fost împiedicată de domnișoara primar, nu a asigurat spațiu și a scos programul de audiențe
acordate cetățenilor de pe avizier. Și așa foarte mulți m-au căutat, în legătură cu problemele fondului funciar, de starea drumurilor
în comună, gradarea activității culturale a tinerilor.
Am cerut cuvânt și am primit, am transmis plângerea locuitorilor de la gara din Belani. A trecut un an și ei trăiesc, alături cu
copiii minori, fără curent electric. Nici prefectura, nici consiliul județean, dar nici administrația locală nu face nimic.
Polițiștii din Lemnia au fost transferați, dar locuința lor se înfrumusețește în continuare și autorizație de construire nici până în
ziua de astăzi nu există, iar cel care face reclamații este hărțuit.
Am ridicat problema posibilității de a efectua examenul de șofer la Tg. Secuiesc, la care nu am primit un răspuns în fond,
numai povești. Asta nu va îmbunătății traiul oamenilor în această zonă.
M-am adresat prefecturii de mai multe ori, am transmis plângeri la care nu am primit răspunsuri corespunzătoare.
Nu s-a realizat punerea în funcțiune a sălii de disecție din cadrul spitalului din Tg. Secuiesc, cu toate că am făcut demersuri.
Ca membru al comisiei relații externe, n-am reușit să reprezint județul în străinătate.
Nu s-a putut soluționa pozitiv problema muzeului etnografic „șura” din Belani.
Degeaba am făcut reclamații, starea cabinetului medical este sub orice critică. Porțiunea de drum unde locuiesc e aproape de
neumblat (am prezentat și fotografii).
Degeaba am făcut demersuri peste tot, încă nu am primit titlu de proprietate, nici eu și nici locuitorii satului.
Am atras atenția asupra faptului că Consiliul local din Poian nu lucrează corect. Banii sunt cheltuiți nejustificat, de ex. pentru
măsurări topografice, suma cheltuită la grădiniță, spațiul amenajat pentru teren de joacă.
Am fost bucuros când împreună cu asociația mea de conservare a tradițiilor am putut să particip activ la Întâlnirea Maghiarilor
Covăsneni de Pretutindeni, am defilat, am dat raport, am stat gardă de onoare la monument, respectiv în data de 20 august cu
ocazia pelerinajului de la Perkő am făcut față cu cinste ca și la montarea porții secuiești și la defilare.
Acestea au fost observațiile mele pe care am vrut să realizez, dar din păcate nu am reușit pe toate.
Belani, 18.12.2007
Cu stimă
Consilier județean
Boldizsár Béla

RAPORT AUAL ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE Î AUL 2006
Subsemnata: Kocsis Tünde-Viola, consilier județean, în comisia de: învățământ, cultură, culte, tineret, O.N.G.-uri și sport. În
legătură cu activitatea mea, ca consilier prezint următorul raport pentru anul 2006.
Am participat cu simț de răspundere la ședințele comisiei și la cele ale Consiliului Județean (ordinare și extraordinare) chiar
dacă din această cauză (de fiecare dată când ședințele au avut loc în timpul programului de lucru) am avut discuții și conflicte
penibile cu Primarul, la locul de muncă-sunt angajata Primăriei la: Centrul Cultural-Zagon.
Am respectat hotărârea, privind organizarea întâlnirilor cu cetățeni și programul audiențelor acordate acestora, dar din lipsa
solicitărilor, aceste audiențe și întâlniri, nu au avut un conținut foarte bogat. Totuși, au fost cazuri, când diverse persoane, din
variate domenii de activitate mi-au adus la cunoștință fel de fel de situații, cazuri și necazuri, însă când le-am cerut să-mi pună în
scris sesizările și să le semneze, au refuzat din diferite motive. În asemenea situații eu nu pot întroduce pe ordinea de zi a ședinței
de comisie, nici la diverse.
Pe tot parcursul anului m-am străduit să îndeplinesc cu cinste și devotament mandatul de consilier, cu care am fost învestit de
către cetățenii județului Covasna.
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Am votat favorabil orice proiect de hotărâre care s-a încadrat strict în legi, care contribuia prin demersul său la bunul mers al
județului nostru. Pentru îndeplinirea competențelor ce îmi revin în calitate de membru în Consiliul de administrație la ȘCOALA
POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII din Sf. Gheorghe, am acționat pentru crearea condițiilor necesare bunei funcționări a
instituției, îndeplinirea funcției culturale și educațională, asigurarea bazei materiale și a resurselor financiare necesare. Am reușit
să înființăm o secție nouă de fanfară și în comuna Zagon unde locuiesc și unde am locul de muncă și unde niciodată n-am fost
solicitată la ședința consiliului local, dar nici invitată măcar cu ocazia „zilelor zagonului” sau la diferite evenimente importante în
viața comunei-deși am votat favorabil, în ceea ce privește bugetul pentru Zagon.
Am participat ca invitat la numeroase activități cultural-educative pe teritoriul județului (în zilele de sâmbătă și duminică).
Împreună cu membrii comisiei, din care fac parte, am fost prezentă la analiza rapoartelor de activitate anuale, ale instituțiilor,
ce se subordonează Consiliului județean. La întâlniri cu cetățeni, am reținut că în unele comune cum este și comuna Zagon, apa
potabilă este o problemă gravă ca și dispariția locurilor de muncă, analfabetizmul, probleme sociale și culturale.
Pentru anul 2007 consider că este necesară o mai bună organizare a deplasărilor consilierilor județeni, pe comisii de
specialitate, în teritoriu, pentru a urmări modul cum se îndeplinesc hotărârile adoptate de Consiliul Județean Covasna.
Kocsis Tünde-Viola
Consilier
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