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HOTĂRÂREA Nr. 54/2010
privind majorarea participaţiei Consiliului Judeţean
Covasna la capitalul social al S.C. „AEROPORTUL
INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 55/2010
cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe
anul 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind majorarea
participaţiei Consiliului Judeţean Covasna la capitalul social al
S.C. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV”
S.A., având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei
Economice, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest
sens, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 159/2005
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu
Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean Harghita,
Consiliul local al municipiului Braşov, Consiliului local al
oraşului Ghimbav, precum şi cu firma Intelcan Technosystems
Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării S.C. „AEROPORTUL
INTERNAŢIONAL BRAŞOV” S.A., modificată şi completată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.41/2006, ţinând
cont de Hotărârea nr. 4/08.04.2010 a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor S.C. „AIBG” S.A, înregistrată sub
nr. 3878/20.04.2010 la Registratura generală a Consiliului
Judeţean Covasna, în baza art. 17 art. 91 alin. (6) lit. „a” şi „c” şi
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea
bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice
de interes judeţean pe anul 2010, având în vedere: Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de
avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Covasna; art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței-Direcția
Generală Lucrări Publice nr. 19953/DGLP/29.03.2010 privind
Lista lucrărilor de pietruire, reabilitare, modernizare și/sau
asfaltare a drumurilor de interes local clasate, finanțate în luna
martie 2010 pentru plata unei cote părți a lucrărilor executate pe
creditul de angajament în anul 2009 conform H.G. nr. 577/1997,
cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 120/2010
privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de
investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor
tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor
de investiții în turism; Ordinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului nr. 1145/2010 privind defalcarea
sumelor alocate pe anul 2010 de la bugetul de stat pentru
finanțarea proiectelor de investiții în turism; adresa Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului-Cabinet Secretar de Stat nr.
392/01.04.2010; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art.1. Se aprobă majorarea participaţiei Consiliului
Judeţean Covasna la capitalul social al S.C. „AEROPORTUL
INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” S.A., de la 500 lei
la 1700 lei prin subscrierea unui număr de 12 acţiuni cu valoare
nominală de 100 lei.
(2) Ca urmare a majorării aprobate la alin. (1), aportul
Consiliului Judeţean Covasna la capitalul social al S.C. „AIBG”
S.A, de 345.000 lei, reprezintă o cotă de 0,49% corespunzătoare
unui număr de 17 acţiuni cu valoare nominală de 100 lei.
Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
159/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean
Covasna cu Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean
Harghita, Consiliul local al municipiului Braşov, Consiliului
local al oraşului Ghimbav, precum şi cu firma Intelcan
Technosystems Inc. Otawa-Canada în vederea înfiinţării
Societăţii Comerciale „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BRAŞOV” S.A., cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, şi
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2010, conform anexelor nr. 1B, 1/2a, 1/25a, 1/26b, 1/28b, 1/29a,
1/31, 2B, VP1, VP3a, și 2VP1, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
Direcţia Economică.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexa nr. 1B la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL LOCAL (mii lei)
Judeţul Covasna
Nr.
rând
1
100
101

2

Denumirea indicatorilor

Cod

Anul
2010

TOTAL VENITURI (rd.2+19+88+94+99+137)
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISȚRATIEI
PUBLICE (rd.101+133)
Subvenții de la bugetul de stat (rd.102+120)

00.01

2900,00

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
2900,00

42.00.02

2900,00

2900,00

42.02

2900,00

2900,00

Trim.
I.

Trim.
IV.

Nr.
rând

Denumirea indicatorilor
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și
alimentare cu apă a satelor (rd.110+111)
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiții
TOTAL CHELTUIELI (rd.185+209+221+282+303)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.186+190+198+200+
205)
Alte servicii publice generale (rd.192+193+194+195+196)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.222+239+
249+268)
Asigurări și asistență socială (rd.270+271+273+274+275+276+277+
280)
Asistență socială în caz de boli și invalidități (rd.272)
Asistență socială în caz de invaliditate
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.304+312+318+325+335)
Transporturi (rd.327+331+333)
Transport rutier (rd.328+329+330)
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice (rd.337+338+339+340+341)
Turism
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)
DEFICIT

109
129
183
185
190
192
221
268
271
272
303
325
327
328
333
335
339
345
346

Anul
2010

Cod

Trim.
I.

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.

42.02.09

900,00

900,00

42.02.40

2000,00

2000,00

49.02

2900,00

3002,00

50.02

-1,20

-1,20

54.02
54.02.05

-1,20
-1,20

-1,20
-1,20

Trim.
IV.

1,00

-103,00

63.02

102,00

1,00

-103,00

68.02

102,00

1,00

-103,00

68.02.05
68.02.05.02
79.02
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.50
87.02
87.02.04
98.02
99.02

102,00
102,00
2901,20
901,20
900,00
900,00
1,20
2000,00
2000,00

1,00
1,00

-103,00
-103,00

102,00

1,00

2901,20
901,20
900,00
900,00
1,20
2000,00
2000,00

103,00
Anexa nr. 1/2a la Hotărârea nr. 55/2010

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
Autorităţi executive
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
Nr.
rând
1
2
114
115

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

Cod

01
50
50.04

Anul
2010

Trim.
I.

-1,20
-1,20
-1,20
-1,20

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
-1,20
-1,20
-1,20
-1,20

Trim.
IV.

Anexa nr. 1/25a la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
D.G.A.S.P.C.
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială
Subcapitolul 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate
Nr.
rând
1
2
37
86
91
196
197
198

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+
20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+
20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.30)
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+
20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.02)
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02+57.02.03+57.02.04)
Ajutoare sociale în numerar

Cod

Anul
2010

Trim.
I.

01

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
102,00
1,00
102,00
1,00

Trim.
IV.
-103,00
-103,00

20

2,00

1,00

-3,00

20.30

2,00

1,00

-3,00

2,00
100,00
100,00
100,00

1,00

-3,00
-100,00
-100,00
-100,00

20.30.06
57
57.02
57.02.01

Anexa nr. 1/26b la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
D.G.A.S.P.C.
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială
Subcapitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii
Nr.
rând
38
47
48
69
86
94

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.

Denumirea indicatorilor

Cod

Anul
2010

Bunuri şi servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+
20.01.06+20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30)
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Pregătire profesională
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.03+20.30.04+20.30.06+
20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.01

150,00

150,00

20.01.09
20.01.30
20.13

75,00
75,00
40,00

75,00
75,00
40,00

20.30

-190,00

-190,00

20.30.30

-190,00

-190,00

Trim.
I.

Trim.
IV.

3

Anexa nr. 1/28b la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
Proiect tehnic 5 drumuri judeţene
Capitolul 84.02 Transporturi
Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri și poduri
Nr.
rând
1
215
216
217
221

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe

Cod

70
71
71.01
71.01.30

Anul
2010

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00

Trim.
I.

900,00
900,00
900,00
900,00
900,00

Trim.
IV.

Anexa nr. 1/29a la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
Băi tradiţionale
Capitolul 87.02 Alte acțiuni economice
Subcapitolul 87.02.04 Turism
Nr.
rând
1
215
216
217
218

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Construcții

Cod

70
71
71.01
71.01.01

Anul
2010

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

Trim.
I.

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

Trim.
IV.

Anexa nr. 1/31 la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
Autorităţi executive - Aeroport Ghimbav
Subcapitolul 84.02 Transporturi
Capitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Nr.
rând
1
215
225
226
227

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
Active financiare (cod 72.01.01+72.01.02)
Participare la capitalul social al societăților comerciale

Cod

70
72
72.01
72.01.01

Anul
2010

Trim.
I.

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Trim.
IV.

Anexa nr. 2B la Hotărârea nr. 55/2010
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2010 (mii lei)
cu finanţare din bugetul local - Listă actualizată (aprilie)
Denumire
TOTAL GENERAL, din care
B) Investiţii noi
C) Alte cheltuieli de investiţii
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare
1. Cap. 51.02 Autorităţi publice
Paragraf 51.02.01.03 Autorităţi executive
C) Alte cheltuieli de investiţii
Sistem digital de conferinţă cu traducere simultană şi votare
Sistem de supraveghere pentru sediul SADJ
APC Smart-UPS 2 buc
Imprimanta reţea 1 buc
Calculator 7 buc
Software (Office, Symantec, Corel Draw)
Notebook 3 buc
2. Cap. 60.02 Apărare
Paragraf 60.02.02 Apărare naţională
C) Alte cheltuieli de investiţii
Server de reţea
3. Cap. 65.02 Învăţământ
Paragraf 65.02.07.04 Şcoala Specială Sf. Gheorghe
C) Alte cheltuieli de investiţii
Dotare cabinet de kinetoterapie:
- Piscină cu bile
- Masă kinetoterapie şi masaj portabil
- Placă canadiană pentru reeducare neuromotorie
- Mini cuşcă Rocher cu accesorii
- Set perne posturare
4. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie
Subcap. 67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”
C) Alte cheltuieli de investiţii
Instalaţie de detectare şi semnalizare incendiu/Iluminat de siguranţă căi de evacuare
5. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
Paragraf 68.02.06 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

4

Program
iniţial
591.00
110.00
481.00
591.00
300.00
300.00
300.00
218.90
6.10
14.00
7.00
28.00
14.00
12.00
5.00
5.00
5.00
5.00
26.00
26.00
26.00
13.00
2.50
2.90
2.80
2.70
2.10
30.00
30.00
30.00
30.00
230.00
230.00

Influenţe
2,901.20
2,000.00
901.20
2,901.20

Program
rectificat
3,492.20
2,110.00
1,382.20
3,492.20
300.00
300.00
300.00
218.90
6.10
14.00
7.00
28.00
14.00
12.00
5.00
5.00
5.00
5.00
26.00
26.00
26.00
13.00
2.50
2.90
2.80
2.70
2.10
30.00
30.00
30.00
30.00
230.00
230.00

Denumire
B) Investiţii noi
Extindere casă de tip familial str. Victor Babeş, Sf. Gheorghe
C) Alte cheltuieli de investiţii
Reabilitarea clădirii Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc
Documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii (DALI)
Licenţe informatice
Licenţe pentru teste psihologice
6. Cap. 84.02 Transporturi
Paragraf 84.02.03.01 Drumuri şi poduri
C) Alte cheltuieli de investiţii
Modernizare 5 drumuri judeţene - proiect tehnic
DJ 112
DJ 114
DJ 103B
DJ 121 F
DJ 122
Paragraf 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
C) Alte cheltuieli de investiţii
Aport la capitalul social al SC Aeroportul Internațional Braşov-Ghimbav SA
7. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice
Paragraf 87.02.04 Turism
B) Investiţii noi
Bază de tratament Hătuica, comuna Catalina. Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din comuna Moacşa,
Cernat, Brăduţ, Turia

Program
iniţial
110.00
110.00
120.00
35.60
69.40
10.00
5.00

901.20
900.00
900.00
900.00
110.00
190.00
150.00
200.00
250.00
1.20
1.20
1.20
2,000.00
2,000.00
2,000.00

Program
rectificat
110.00
110.00
120.00
35.60
69.40
10.00
5.00
901.20
900.00
900.00
900.00
110.00
190.00
150.00
200.00
250.00
1.20
1.20
1.20
2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00

Influenţe

Anexa nr. VP1 la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL (mii lei)
Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”
Nr.
rând
1
2
7
15
16
24
33
34
93
133
135
138

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
83,80
83,80
83,80
83,80

Denumirea indicatorilor

Cod

Anul
2010

TOTAL VENITURI (rd.2+36+40+51)
I. VENITURI CURENTE (rd.3+7)
C. VENITURI NEFISCALE (rd.8+15)
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.16+27+29+31+33)
Venituri din prestări de servicii și alte activități (rd.17+18+19+20+21+
22+23+24+25+26)
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și
sportive
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.34+35)
Donații și sponsorizări
TOTAL CHELTUIELI (rd.94+100+107+158+170)
Cultură, recreere și religie (rd.135+147+149)
Servicii culturale (rd.136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146)
Instituții publice de spectacole și concerte

00.01
00.02
00.12
00.14

83,80
83,80
83,80
83,80

33.10

69,00

69,00

33.10.19

69,00

69,00

37.10
37.10.01
49.10
67.10
67.10.03
67.10.03.04

14,80
14,80
83,80
83,80
83,80
83,80

14,80
14,80
83,80
83,80
83,80
83,80

Trim.
I.

Trim.
IV.

Anexa nr. VP3a la Hotărârea nr. 55/2010
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei)
Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”
Capitolul 67.10 Cultură, recreere și religie
Subcapitolul 67.10.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte
Nr.
rând
1
2
3
4
16
37
38
47
48
215
216
217
221

Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.02+10.01.03+10.01.04+10.01.05+
10.01.06+10.01.07+10.01.08+10.01.09+10.01.10+10.01.11+10.01.12+10.01.13+
10.01.14+10.01.15+10.01.16+10.01.30)
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01+20.02+20.03+20.04+20.05+
20.06+20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.18+20.19+20.20+
20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.30)
Bunuri și servicii (cod 20.01.01+20.01.02+20.01.03+20.01.04+20.01.05+20.01.06+
20.01.07+20.01.08+20.01.09+20.01.30)
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)
Alte active fixe

Cod

Anul
2010

Trim.
I.

din care:
Trim.
Trim.
II.
III.
83,80
79,80
74,18

01
10

83,80
79,80
74,18

10.01

74,18

74,18

10.01.12

74,18

74,18

20

5,62

5,62

20.01

5,62

5,62

20.01.09
20.01.30
70
71
71.01
71.01.30

2,96
2,66
4,00
4,00
4,00
4,00

2,96
2,66
4,00
4,00
4,00
4,00

Trim.
IV.
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Anexa nr. 2VP1 la Hotărârea nr. 55/2010
PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2010 (mii lei)
cu finanţare din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Listă actualizată (aprilie)
Denumire
TOTAL GENERAL, din care
C) Alte cheltuieli de investiţii
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare
1. Cap. 54.10 Alte servicii publice generale
Subcap. 54.10.10 Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor
C) Alte cheltuieli de investiţii
Licență Windows Server cu 120 Clienți 1 buc
Licenţă Antivirus 10 buc
2. Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie
Subcap. 67.10.03.03 Muzeul Naţional Secuiesc
C) Alte cheltuieli de investiţii
Obiecte muzeale etnografice şi istorice
Centrală telefonică
Fotodocumentaţie monumente
Subcap. 67.10.03.04 Ansamblul de dansuri „Trei Scaune - Háromszék”
C) Alte cheltuieli de investiţii
Calculatoare cu programe 4 buc
Program antivirus 8 buc
Instrument muzical ţambal 1 buc
Program informatic pentru evidenţa primară a numărului de spectatori pe spectacole şi localităţi
Subcap. 67.10.03.05 Şcoala Populară de Arte şi Meserii
C) Alte cheltuieli de investiţii
Instalaţie de supraveghere
Subcap. 67.10.50 Centul de Cultură al Judeţului Covasna
C) Alte cheltuieli de investiţii
Licenţă Windows, Office 10 buc
NOD 32 15 buc

HOTĂRÂREA Nr. 56/2010
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul
privat al judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul public al judeţului Covasna
şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29 aprilie 2010; analizând Expunerea de motive a
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul
Demeter János, privind trecerea unor imobile în domeniul
public al judeţului, având în vedere: Raportul de specialitate al
Direcției Economice; Rapoartele de avizare ale Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în
acest sens; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 67/2005
privind transmiterea imobilelor Canton Hatod, Canton Vadas,
Canton Bixad şi Canton Turia, aflate în domeniul privat al
judeţului, din administrarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna
S.A. în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2009 privind însuşirea
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat
al judeţului Covasna, cu modificările ulterioare; Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 105/2009 privind reglementarea
situaţiei juridice a imobilului Canton Hatod, respectiv
Procesul-verbal de predare-primire încheiat potrivit art. 3 al
hotărârii; luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Program
iniţial
157.40
157.40
85.00
85.00
85.00
85.00
84.00
1.00
20.00
20.00
20.00
5.00
10.00
5.00
36.90
36.90
16.40
1.15
19.35

Influenţe
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
10.00
10.00
10.00
5.50
5.50
3.00
2.50

Program
rectificat
161.40
161.40
89.00
85.00
85.00
85.00
84.00
1.00
20.00
20.00
20.00
5.00
10.00
5.00
40.90
40.90
16.40
1.15
19.35
4.00
10.00
10.00
10.00
5.50
5.50
3.00
2.50

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă trecerea imobilelor Canton Hatod şi
Canton Bixad, cu datele de identificare prevăzute în anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul
privat al judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului
Judeţean Covasna în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în vederea
transformării acestora în centre/puncte de vizitare prin POS
„Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4-„Implementarea Sistemelor
Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
- numerele curente 2 şi 3 din anexa la Hotărârea nr. 25/2009
privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc
domeniul privat al judeţului Covasna, cu modificările ulterioare, se
abrogă;
- anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului, aşa cum a fost modificată prin
Hotărârea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se completează
în mod corespunzător.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Economică şi Direcţia Juridică şi
Administraţie Publică.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Anexă la Hotărârea nr. 56/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor imobile care vor trece din domeniul privat al judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public al
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna
Nr.
crt.
1.

6

Denumirea
imobilului
Canton Hatod

Adresa imobilului

Datele de Identificare C.F.

Regim juridic

Observaţii

DJ 122 KM 4+450
judeţul Covasna

C.F. Nr. 952 Com. Băţanii Mari, Nr. top
5080/1, 5080/2. Clădire parter din zidărie de
cărămidă, şarpantă din lemn acoperit cu ţiglă.
Suprafaţa construcţiei 298 mp, din care clădire
150 mp, grajduri 60 mp,anexe 88, 5340 mp

Proprietar tabular:
judeţul Covasna,
administrat de
Consiliul Judeţean
Covasna

Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 76/2003 privind
transmiterea imobilelor Canton Hatod
din administrarea S.C. Drumuri şi
Poduri Covasna SA în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;

Nr.
crt.
2.

Denumirea
imobilului
Canton Bixad

Adresa imobilului

Datele de Identificare C.F.

Regim juridic

Observaţii

DJ 113 km 27+650
judeţul Covasna

C.F. Nr. 23167 Com. Bixad, Nr. top 23167-C1.
Clădire parter, din zidărie de cărămidă,
şarpantă din lemn acoperit cu ţiglă. Suprafaţa
construită 210 mp din care clădiri 85 mp,
grajduri 60 mp, anexe 65 mp.

Proprietar tabular:
judeţul Covasna,
administrat de
Consiliul Judeţean
Covasna

Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 76/2003 privind
transmiterea imobilelor Canton Hatod
din administrarea S.C. Drumuri şi
Poduri Covasna SA în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;

HOTĂRÂREA Nr. 57/2010
pentru aprobarea Documentaţiei tehnice privind
identificarea şi delimitarea în vederea intabulării a
imobilului-teren şi construcţii-situat în municipiul Sfântu
Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 3
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea
Documentaţiei tehnice privind identificarea şi delimitarea
terenului şi construcţiilor de pe strada Gödri Ferenc nr. 3, în
vederea intabulării, având în vedere raportul Direcţiei
Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, ţinând cont de prevederile: Legii nr. 7/1996 a
cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu
modificările ulterioare, Ordinului directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul
şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acestuia, cu modificările ulterioare, H.G. nr.
975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Covasna, Anexa nr. 1-Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Covasna-nr. crt. 170, Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 privind darea în
administrare, din domeniul public al judeţului Covasna, a unor
imobile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de
interes judeţean - Anexa nr. 1-nr. crt. 10, în baza art. 104 alin.
(1) lit. „f” şi în temeiul art. 106 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se
aprobă
Documentaţia
tehnică
privind
identificarea şi delimitarea în vederea intabulării a imobiluluiteren şi construcții-înscrisă în C.F. nr. 3015 Sfântu Gheorghe,
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 3,
judeţul Covasna, întocmită de S.C. Prod Géend S.R.L. Sfântu
Gheorghe, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă diminuarea suprafeţei imobilului înscris în
Cf. nr. 3015 Sf. Gheorghe, cu 375 mp, conform prevederilor
art. 26 lit. „b” din Ordinul directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul
de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii
în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Se aprobă schimbarea destinaţiei construcţiei din
„casă de locuit” în „sediu pentru instituţie publică de interes
judeţean”.
Art.4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Covasna înscrierea dreptului de proprietate asupra
imobilului din prezenta hotărâre în favoarea domeniului public
al judeţului Covasna, respectiv a dreptului de administrare în
favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna, Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu şi

Direcţia Juridică şi Administraţie publică din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la hotărârea nr. 57/2010 - Documentaţia tehnică - se poate studia
la Compartimentul administrație publică și coordonarea activității consiliilor
locale

HOTĂRÂREA Nr. 58/2010
privind abrogarea Hotărârii nr. 3/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile prealabile
achiziţionării unor imobile în domeniul public sau privat al
județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean
Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Județean Covasna privind abrogarea
Hotărârii nr. 3/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile prealabile achiziţionării unor imobile în domeniul
public sau privat al județului Covasna și în administrarea
Consiliului Județean Covasna, văzând: Raportul de specialitate
al Direcţiei Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest
sens, având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Cu data intrării în vigoare a prezentei,
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 3/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile prealabile
achiziţionării unor imobile în domeniul public sau privat al
județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean
Covasna se abrogă.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 59/2010
privind aprobarea inițierii demersurilor necesare
cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a
unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós
Károly nr. 4
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29 aprilie 2010; analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
inițierii demersurilor necesare cumpărării terenurilor şi
construcţiei din Kós Károly nr. 4, Sf. Gheorghe, având în
vedere: Raportul de specialitate al Direcției Economice;
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Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens; luând în
considerare: art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 7 lit. „f” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, Studiul de oportunitate privind
cumpărarea unor terenuri şi construcţii din str. Kós Károly nr.
4, Sf. Gheorghe, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor necesare cumpărării
în domeniul public al județului Covasna și în administrarea
Consiliului Județean Covasna a imobilului-teren şi construcțiesituat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, cu
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Negocierea prețului de cumpărare al imobilului
prevăzut în art. 1. se va face cu proprietarii tabulari al imobilului
de către o Comisie de negociere.

(2) Comisia de negociere va fi desemnată prin dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna iar prețul de negociere
al cumpărării va avea la bază valoarea de impozitare a
imobilelor, eventuala valoare de asigurare și valoarea stabilită
de un evaluator autorizat.
(3) Atribuţiile comisiei vor fi stabilite în cuprinsul actului
de desemnare.
Art.3. Cumpărarea propriu-zisă, precum și clauzele
contractului de vânzare-cumpărare vor fi supuse în mod
prealabil, aprobării Consiliului Judeţean Covasna.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 59/2010

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor pentru care se inițiază demersurile necesare pentru achiziţionare
Nr.
crt.
1.

Denumirea
imobilului
Teren intravilan

Adresa
imobilului
Sfîntu Gheorghe,
str. Kós Károly nr.
4, judeţul Covasna

Identificare CF

Regim juridic

Observaţii

C.F. nr. 25212 Sf. Gheorghe,
Nr. top 253,254/1, teren cu
suprafaţa de 3399 mp.

Proprietar tabular: DOCHITA
VASILE, FAZAKAS GIZELLA

Imobilul se află în imediata
vecinătate a Muzeul Naţional
Secuiesc

HOTĂRÂREA Nr. 60/2010
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de
către Camera Agricolă Județeană Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă
Județeană Covasna, având în vedere: Raportul comun al
Direcției economice și al Camerei Agricole Județene Covasna,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, art. 278 din
Legea nr. 517/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7
din H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de
Consultanţă Agricolă, Hotărârea Consiliului Județean Covasna
nr. 4/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Județene Covasna
ca instituție publică descentralizată de interes judeţean în
subordinea Consiliului Judeţean Covasna, viza Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă nr. 841/12.03.2010, înregistrată
la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr.
3336/30.03.2010, fiind îndeplinite prevederile art. 6 din Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, în baza art. 91 alin. (3) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin.

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de către
Camera Agricolă Județeană Covasna conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Tarifele prevăzute în prezenta hotărâre intră în
vigoare începând cu data de 01 mai 2010.
Art.3. Tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se încasează
și se fac venit la Camera Agricolă Județeană Covasna.
Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 43/2009
privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau
serviciile prestate de către direcțiile aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna și instituțiile din subordinea
Consiliului Județean Covasna se completează în mod corespunzător.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredințează Camera Agricolă Județeană Covasna.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Anexă la Hotărârea nr. 60/2010

TARIFE
pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna
Nr.
crt.
1.
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Servicii
Servicii:
- participare la târguri şi expoziţii;
- popularizarea şi promovarea de produse şi tehnologii prin mijloace mass-media (ziare, reviste, radio-tv, etc.);
Elaborarea şi multiplicarea de materiale informative:
- pe suport de hârtie
- pe suport magnetic
Convenţii şi protocoale:
- culegerea de date, completarea şi transmiterea chestionarelor RICA;
- prestări servicii pentru alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale
- cheltuieli de personal conform grilei de salarizare

Tarif
- lei 200
100
1 lei/pagină
2 lei/suport magnetic
Până la 400 lei/chestionar
(de la UE prin MADR)

Nr.
crt.

2.
3.

Tarif
- lei -

Servicii
- cheltuieli de transport
- diurnă
Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau cofinanţare publică.
Organizarea de cursuri de pregătire profesională
- cursuri de calificare:
- autorizate de CNFPA
- organizate prin ANCA
- cursuri de perfecţionare - (cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a certificatului de calificare, taxa de
eliberare a carnetului de conducere a tractorului agricol).

120%, 7,5 litri/100 km, 13 lei
până la 6% din valoarea proiectului

400 lei/cursant
200 lei/cursant
100 lei/cursant

Notă:
1. Încasarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate se face în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Fondurile rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Covasna vor putea fi utilizate pentru:
a) derularea acţiunilor de consultanţă agricolă şi formare profesională, se va face conform Ordonanţei Guvernului nr.61/1998;
b) cheltuieli curente şi de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;
c) cheltuieli de personal, deplasări în ţară şi în străinătate.
Utilizarea fondurilor se va face în ordinea priorităţilor propuse de către Cameră Agricolă Covasna, priorităţi care vor fi analizate şi aprobate de către
Consiliului Judeţean Covasna.

HOTĂRÂREA Nr. 61/2010
privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe
de teren, pe durata executării proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din
comuna Moacşa”, din domeniul public al comunei Moacşa
şi din administrarea Consiliului Local al comunei Moacşa
în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind trecerea cu
titlu gratuit a unor suprafeţe de teren, din domeniul public al
comunei Moacşa şi din administrarea Consiliului Local al
comunei Moacşa în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna pe durata executării
lucrărilor de modernizare şi reabilitare a băilor tradiţionale din
comuna Moacşa, având în vedere: Raportul Direcției economiceServiciul administrativ gospodăresc şi patrimoniu, Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare, H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea
Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism
şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor
de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism,
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.
1145/2010 privind defalcarea sumelor alocate pe anul 2010 de la
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții în
turism; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei
suprafeţe de teren de 1000 mp, aflat în raza administrativteritorială a comunei Moacşa, şi anume Izvorul cald Pădureni
(fântâna puturoasă-Pădureni), pe durata executării proiectului
de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale
din comuna Moacşa”, din domeniul public al comunei Moacşa
şi din administrarea Consiliului Local al comunei Moacşa în
domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna.
Art.2. (1) Terenul arătat la art. 1 se va prelua de către
Consiliul Judeţean Covasna pe bază de proces-verbal de
predare-primire, identificat prin carte funciară şi/sau Plan de
situaţie/amplasament avizat de O.C.P.I. Covasna, numai în
condiţiile în care este lipsit de orice sarcină şi este cuprins în
planul urbanistic al localităţii cu destinaţia ce urmează a fi
realizat prin proiect.
(2) Consiliul Judeţean Covasna păstrează folosinţa gratuită

a terenului pe toată durata realizării investiţiei.
Art.3. (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, între
Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al comunei
Moacşa se va încheia o convenţie privind atribuţiile şi
responsabilităţile celor două părţi în realizarea proiectului de
investiţii „Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din
comuna Moacşa”, asigurarea surselor de finanţare proprii, dacă
este cazul, precum şi modalitatea de preluare, după recepţie, a
obiectivului de investiţie de către Consiliul Local al comunei
Moacşa.
(2) Cu semnarea Convenţiei arătate la alin. (1) se
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
directorul executiv al Direcţiei economice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredințează Direcţia economică.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 62/2010
privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe
de teren, pe durata executării proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din
comuna Turia”, din domeniul public al comunei Turia şi
din administrarea Consiliului Local al comunei Turia în
domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind trecerea cu
titlu gratuit a unor suprafeţe de teren, din domeniul public al
comunei Turia şi din administrarea Consiliului Local al
comunei Turia în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna pe durata
executării lucrărilor de modernizare şi reabilitare a băilor
tradiţionale din comuna Turia, având în vedere: Raportul
Direcției economice-Serviciul administrativ gospodăresc şi
patrimoniu, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele
şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a
documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a
programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, Ordinul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1145/2010
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privind defalcarea sumelor alocate pe anul 2010 de la bugetul
de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism; în
baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei
suprafeţe de teren de 1000 mp, aflat în raza administrativteritorială a comunei Turia, şi anume Baia din Valea Jajdon
(fântâna Szemviz), pe durata executării proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din comuna
Turia”, din domeniul public al comunei Turia şi din
administrarea Consiliului Local al comunei Turia în domeniul
public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna.
Art.2. (1) Terenul arătat la art. 1 se va prelua de către
Consiliul Judeţean Covasna pe bază de proces-verbal de
predare-primire, identificat prin carte funciară şi/sau Plan de
situaţie/amplasament avizat de O.C.P.I. Covasna, numai în
condiţiile în care este lipsit de orice sarcină şi este cuprins în
planul urbanistic al localităţii cu destinaţia ce urmează a fi
realizat prin proiect.
(2) Consiliul Judeţean Covasna păstrează folosinţa gratuită
a terenului pe toată durata realizării investiţiei.
Art.3. (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, între
Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al comunei Turia
se va încheia o convenţie privind atribuţiile şi responsabilităţile
celor două părţi în realizarea proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din comuna
Turia”, asigurarea surselor de finanţare proprii, dacă este cazul,
precum şi modalitatea de preluare, după recepţie, a obiectivului
de investiţie de către Consiliul Local al Comunei Turia.
(2) Cu semnarea Convenţiei arătate la alin. (1) se împuterniceşte
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi directorul executiv
al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredințează Direcţia economică
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 63/2010
privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe
de teren, pe durata executării proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din
comuna Cernat”, din domeniul public al comunei Cernat şi
din administrarea Consiliului Local al comunei Cernat în
domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind trecerea cu
titlu gratuit a unor suprafeţe de teren, din domeniul public al
comunei Cernat şi din administrarea Consiliului Local al
comunei Cernat în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna pe durata executării
lucrărilor de modernizare şi reabilitare a băilor tradiţionale din
comuna Cernat, având în vedere: Raportul Direcției economiceServiciul administrativ gospodăresc şi patrimoniu, Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
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şi completările ulterioare, H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea
Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism
şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor
de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism,
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.
1145/2010 privind defalcarea sumelor alocate pe anul 2010 de la
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții în
turism; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei
suprafeţe de teren de 1000 mp din cele 6800 mp înscris la
numărul curent 62 sub denumirea Spaţiul verde „Vérbérc alja”
din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Cernat-Anexa nr. 17 la H.G. nr. 975/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna şi
anume Baia Ciocaş-Cernatul de Sus, pe durata executării
proiectului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea băilor
tradiţionale din comuna Cernat”, din domeniul public al
comunei Cernat şi din administrarea Consiliului Local al
comunei Cernat în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Art.2. (1) Terenul arătat la art. 1 se va prelua de către
Consiliul Judeţean Covasna pe bază de proces-verbal de predareprimire, identificat prin carte funciară şi/sau Plan de
situaţie/amplasament avizat de O.C.P.I. Covasna, numai în
condiţiile în care este lipsit de orice sarcină şi este cuprins în
planul urbanistic al localităţii cu destinaţia ce urmează a fi
realizat prin proiect.
(2) Consiliul Judeţean Covasna păstrează folosinţa gratuită
a terenului pe toată durata realizării investiţiei.
Art.3. (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, între
Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al comunei Cernat
se va încheia o convenţie privind atribuţiile şi responsabilităţile
celor două părţi în realizarea proiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din comuna
Cernat”, asigurarea surselor de finanţare proprii, dacă este cazul,
precum şi modalitatea de preluare, după recepţie, a obiectivului
de investiţie de către Consiliul Local al comunei Cernat.
(2) Cu semnarea Convenţiei arătate la alin. (1) se
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi
directorul executiv al Direcţiei economice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredințează Direcţia economică.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 64/2010
privind aprobarea Protocolului de colaborare privind
constituirea clusterului regional al lemnului Pro Wood
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
domnului consilier judeţean Bagoly Miklós Levente privind
aprobarea Protocolului de colaborare privind constituirea
clusterului regional al lemnului Pro Wood, văzând: Raportul de
specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna întocmite în acest sens, având în vedere Hotărârea

Consiliului Judeţean Covasna nr. 189/2008 privind aprobarea
participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „PROWOOD-Promovarea şi operaţionalizarea cercetării şi industrializării
lemnului în regiunile din România, folosind practicile grupurilor
recunoscute din Uniunea Europeană”-FP7-Regions-2007-2 în
baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare privind constituirea
clusterului regional al lemnului Pro Wood, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia
Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte

partener, la Programul lansat prin Fondul „Szülőföld Alap” ,
axa 1.3 cu Proiectul ”Proceduri în limba maghiară în asistenţa
socială şi protecţia copilului”.
(2) Participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna la Programul menţionat la alin. (1)
se va realiza prin intermediul Mişcării Angajament Civic din
Târgu Mureş care are calitatea de aplicant principal eligibil.
(3) Bugetul total al Proiectului menţionat la alin. (1) este de
1.300.000 HUF, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna neavând contribuţie proprie în
cazul acestui Proiect
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna.
Sf. Gheorghe, la 29 aprilie 2010
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 64/2010-Protocolul de colaborare privind
constituirea clusterului regional al lemnului Pro Wood-se poate studia la
Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor
locale,

HOTĂRÂREA Nr. 65/2010
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu două
proiecte, în cadrul Programului lansat prin Fondul
„Szülőföld Alap”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 29 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la proiectul
de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu două
proiecte, în cadrul programului lansat prin Fondul „Szülőföld
Alap”, 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 vedere: art. 19 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare
la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a
folosi limba maternă în administraţia publica locală, cuprinse în
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările
ulterioare, în baza art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în calitate de
aplicant principal eligibil, la Programul lansat prin Fondul
„Szülőföld Alap”, axa 1.3 cu Proiectul „Crearea paginii web de
limba maghiară în protecţia socială”.
(2) Bugetul total al Proiectului menţionat la alin. (1) este de
1.270.000 HUF, iar contribuţia proprie la realizarea Proiectului,
în sumă de 370.000 HUF, va fi suportată integral din bugetul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna.
Art.2. (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în calitate de
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