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RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA
PE ANUL 2009
În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) lit. „l” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele Consiliului Județean Covasna prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a
hotărârilor consiliului județean. Având la baza dispozițiile legale mai sus menționate, vă rog să-mi permiteți să supun analizei și dezbaterii
Dumneavoastră Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii si a hotărârilor Consiliului județean Covasna, în anul
2009,structurat pe principalele atribuții prevăzute de lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile adoptate.
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
2008-2009
Direcţia juridică şi administraţie publică este compartimentul din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna care asigură
îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; sprijinirea
autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice şi de specialitate.
Direcţia juridică şi administraţie publică realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice.
În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatul Consiliului
judeţean, precum şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Direcţia juridică şi administraţie publică efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a certificatelor
de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, paza bunurilor, P.S.I. şi alte domenii
stabilite prin legi speciale în competenţa consiliilor judeţene.
Direcţia juridică şi administraţie publică exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatul consiliului judeţean.
Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor pe domenii de specialitate. Asigură
difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura acestuia cu mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea
problemelor ridicate de cetăţeni prin diferite forme de adresare organului judeţean al administraţiei publice locale.
Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice şi
administraţie publică.
Având în vedere cele de mai sus, Direcția în perioada 2008-2009 a realizat următoarele activități, după cum urmează:
1. Domeniul administraţie publică:
Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea activităţii consiliilor locale este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, care asigură îndeplinirea sarcinilor în vederea coordonării activităţii
consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor în scopul realizării serviciilor publice de interes judeţean.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat
prin Hotărârea nr. 64/2008, Compartimentul Administraţie Publică şi Coordonarea Activităţii Consiliilor Locale, prin atribuţiile stabilite, a acţionat în
vederea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului Judeţean Covasna în relaţia acestuia cu ministere, serviciile deconcentrate ale ministerelor din judeţul nostru şi
alte instituţii ale administraţiei centrale, prin transmiterea circularelor, precizărilor primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţilor
deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, urmând ca, după caz, datele solicitate, după centralizare, să fie transmise la termenele stabilite.
Activitatea compartimentului în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-a
bazat pe dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
Astfel, de la constituirea Consiliului Judeţean Covasna din data de 23 iunie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2008, Consiliul Judeţean Covasna sa întrunit în şedinţe de 9 ori, după cum urmează:
- şedinţa de constituire;
- de 6 ori în şedinţe ordinare;
- de 2 ori în şedinţe extraordinare, ocazii cu care s-au adoptat 131 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis în această perioadă 157 de dispoziţii, reglementând probleme ce intră în sfera sa de competenţă.
În anul 2009, plenul Consiliului Judeţean Covasna a fost convocat de 21 ori în şedinţe, din care:
- de 12 ori în şedinţe ordinare;
- de 9 ori în şedinţe extraordinare.
În cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna au fost adoptate 151 de hotărâri cuprinzând sfera de atribuţii stabilite de actele normative în
vigoare.
În perioada de referinţă preşedintele, Consiliului Judeţean Covasna, a emis 227 dispoziţii, acoperind paleta competenţelor conferite prin lege.
Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la
cunoştinţă publică, în conformitate cu prevederile legale.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi complimentările
ulterioare, preşedintelui Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele
ce constituie contravenţii prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis sau desfăşurat, în anul 2008 şi 2009, controale privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-au verificat
modul de eliberare a 3866 buc. certificate de producător, ocazii cu care nu s-au constatat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute
de art. 10 lit. „a” şi „h” din H.G. nr. 661/2001.
O altă atribuţie ce intră în competenţa compartimentului este asigurarea activităţii de secretariat al Comisiei judeţene Covasna pentru analizarea
proiectelor de stemă ale judeţului Covasna, şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, constituit potrivit prevederilor H.G. nr. 25/2003
privind modul de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor.
În anul 2008 au fost aprobate stemele comunelor: Aita Mare, Estelnic, Ozun şi Poian iar în anul 2009 s-a aprobat stema municipiului Tg. Secuiesc şi
stema comunei Zagon.
Comisia judeţeană, în această perioadă, a înaintat proiectele de stemă ale: oraşului Covasna, comunei Brăduţ şi comunei Ilieni, avizate de Comisia
Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Compartimentul a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării
concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană, care s-au desfăşurat în localitatea Valea Crişului, la data de
14 iunie 2009.
S-au elaborat Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat la judeţului Covasna şi au fost aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2009.
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, Compartimentul a elaborat Instrucţiuni pentru Consiliul Judeţean
Covasna cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, a efectuat instructajul introductiv general pentru 13 noi angajaţi în cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
republicată, în perioada iunie 2008-iunie 2009 s-au primit, înregistrat şi transmis la ANI, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor
judeţeni pentru sfârşitul mandatului 2004-2008 şi începutul mandatului 2008-2012, precum şi pentru anul fiscal 2008.
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2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii:
În cursul anului 2008 si 2009 în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 88 cereri de solicitări de informaţii de interes
public. Având în vedere faptul că, într-o cerere au fost cuprinse mai multe solicitări, în total au fost rezolvate favorabil 217 de solicitări, 9 solicitări au
fost redirecţionate spre rezolvare către instituţiile abilitate respectiv o cerere a fost respinsă. Majoritatea cererilor au fost adresate pe suport electronic
(64), şi 24 pe suport de hârtie. 43 cereri au fost adresate de persoane fizice, restul de 45 de cereri au fost adresate de către persoane juridice. S-au
înregistrat 2 reclamaţii administrative, ambele fiind considerate de către Comisia de analiză privind încălcarea drepturilor de acces la informaţiile de
interes public, ca fiind neîntemeiate.
În cursul anului 2008 și 2009, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes public care
urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea:
- cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2009;
- privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUACOV”;
- pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului
Covasna, cu modificările ulterioare;
- cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2010;
- privind aprobarea participării Judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Munţii Noştri”;
- privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Alutus Régió Egyesület”;
- privind asocierea judeţului Covasna cu late unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”;
- privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
În anul 2008 si 2009 la Consiliul Judeţean Covasna s-au înregistrat un număr de 89 de petiţii, dintre care un număr de 29 de petiţii au fost greşit
îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 aceste petiţii au fost trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca
atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. A fost înregistrată o petiţie anonimă. Restul petiţiilor, în număr de
59, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. În analiza şi soluţionarea
scrisorilor şi cererilor ridicate în audienţe sau depuse în scris de către cetăţeni s-a insistat pe analiza operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor
problemelor semnalate conform competenţelor Consiliului Judeţean.
3. Domeniul juridic-contencios:
Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
care îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului judeţean Covasna
cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele
aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare.
În anul 2008-2009 Consiliul Judeţean Covasna/Președintele Consiliului Județean Covasna a participat în 100 procese la diferite instanțe din care:
- nr. acţiuni introduse de Instituţia Prefectului judeţului Covasna împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 10;
- nr. acţiuni proprii: 9;
- nr. acţiuni introduse in 2008-2009 de alte persoane juridice sau fizice împotriva Consiliului Judeţean Covasna sau cauze anterioare aflate in curs
de judecată: 80;
- nr. cazuri de reprezentare a consiliilor locale/instituţii subordonate prin mandat: 1-formulare acte.
Stadiul derulării acestor procese (100):
- numărul cauzelor soluționate: 66;
- numărul cauzelor suspendate: 2;
- numărul cauzelor în curs de soluționare în faza de fond sau cale de atac: 32.
Din cauzele soluționate (66) au fost:
- perimate sau pentru opozabilitate 4;
- câștigate 33;
- pierdute 29.
În cursul anilor 2008-2009 Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative a întocmit un nr. de 59 de proiecte de hotărâre
de Guvern (31 în 2008 și 28 în 2009), după cum urmează:
- Solicitare de sume din fondul de rezervă: 25 (19 în 2008 și 6 în 2009);
- Solicitare sume din fondul de intervenție: 6 (2 în 2008 și 4 în 2009);
- Transferuri din bugetul de stat: 3 (1 în 2008 și 2 în 2009);
- Transmitere imobil de la stat la unități administrativ teritoriale: 8 (4 în 2008 și 4 în 2009);
- Inventarul bunurilor din domeniul public: 6 (5 în 2008 și 1 în 2009);
- Modificare H.G. nr. 81/2003: 1 în 2009.
În perioada de referință 2008-2009, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 282 hotărâri
şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 384, În total au fost adoptate 666 de acte administrative.
Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 794 contracte din care 374 în 2008 și 420 în 2009.
Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după fiecare şedinţă a Consiliului judeţean.
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul
cu obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize
anuale prezentate Consiliului Judeţean Covasna.
4. Domeniul lucrări de secretariat-arhivă:
a.) În domeniul secretariatului:
În anul 2008-2009 s-au asigurat lucrările de secretariat autorității și al direcţiei, cum ar fi: preluarea, înregistrarea, repartizarea conform rezoluţiei
preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna, a corespondenţei primite; evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice
activităţii.
b.) În domeniul registraturii generale:
În cursul anului 2008 s-a primit prin poştă, curier, poştă electronică, fax, direct de la petiţionari un număr de 13.185 acte care au fost înregistrate
în Registrul General de intrare-ieşire al Consiliului Judeţean Covasna. În anul 2009, au fost înregistrate 11.960 de acte.
După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Judeţean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele
care au atribuţia legală de a le soluţiona.
Adresele şi răspunsurile la actele înregistrate s-au expediat prin poştă, curier sau prin delegat. În vederea expedierii, la registratură se sortează
actele după instituţii, persoane fizice, persoane juridice după care se completează plicurile cu numele, respectiv denumirea, adresa destinatarului şi
numărul de înregistrare. Expedierea se face pe bază de borderou.
La nivelul registraturii generale în perioada 2008-2009 s-au întocmit 27 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse pentru diferite
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proceduri de licitații/achiziții publice.
c.) În domeniul arhivei:
În cursul anului 2008 și 2009 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea
persoanelor fizice şi juridice s-au eliberat în total 215 şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului
judeţului Covasna.
Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie
documente pentru consultare cu respectarea procedurilor legale.
În bază de inventar s-a preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, asigurând selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.
În anul 2008 și 2009 s-au predat, la Arhivele Naţionale, următoarele documente:
- Monitorul Oficial al României, partea a II-a, Dezbateri Parlamentare din anii 2000-2003, 6 pachete conform Inventarului nr. 1/2008 și 7
pachete conform Inventarului nr. 2/2009;
- Documentele create de Direcția Pază Civilă Contractuală al județului Covasna, Sf. Gheorghe 20 dosare conform inventarului 1/2009.
S-au selecţionat şi s-au predat la S.C. REMAT S.A., cu aprobarea Arhivelor Naţionale, următoarele documente, cu termen de păstrare „Expirat”
create de :
- Corpul Gardienilor Publici Covasna, 58 dosare, Inventarul nr. 2/2008;
- Monitorul Oficial al României, partea IV din anul 1994-2004, 16 pachete, Inventarul nr. 2/2007;
- Monitorul Oficial al judeţelor din România 97 buc. Inventarul nr. 1/2008.
5. În domeniul secretariatului A.T.O.P.:
Salariații din cadrul compartimentului A.T.O.P. și-au desfășurat activitatea în perioada de referință conform atribuțiilor stabilite în Regulamentul de
organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al fișei posturilor.
DIRECŢIA DEZVOLTAREA TERITORIULUI
Serviciul Urbanism şi G.I.S.
I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism:

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 724 cazuri;
- au fost emise 679 certificate de urbanism;
- taxe încasate certificate de urbanism: 22.010,31 RON;
- număr de avize emise de structura de specialitate: 35;
- taxe încasate pentru structura de specialitate: 209,00 RON.
II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare
- număr şedinţe ale Comisiei de Acorduri Unice: 61,
- solicitări de emitere Acorduri Unice: 639;
- număr Acorduri Unice emise: 620;
- valoarea totală a taxelor încasate pentru emiterea Acordului Unic a fost de 49.373,19 RON;
- valoarea totală a taxelor încasate pentru structura de specialitate 8.331,72 RON;
- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 335/44, din care rezolvate favorabil: 295/42 (autorizaţii emise);
- valoarea totală a taxei încasate: 200.334,37/1.131,88 RON;
- număr de regularizări de taxe: 112;
- somaţii trimise beneficiarilor pentru regularizarea taxei de autorizare: 81.
Notă: În urma modificărilor aduse Legii 50/1990, în luna februarie 2009 Comisia de Acorduri Unice a fost suspendată.
III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
S-au organizat 9 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele:
- 1 PATZ;
- 77 PUZ;
- 2 PUD.
S-au emis 72 avize de principiu şi 80 avize unice.
IV. Alte activităţi
1. Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente
- întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii
cerute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
2. Diferite comisii
Membrii Serviciului urbanism şi G.I.S. participă la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U, C.T.E., Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia
paritară, etc.
3. Controlarea activităţii serviciului de către Inspecţia în Construcţii
- punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în perioada controlată (trimestrial);
- transmiterea lunară a datelor solicitate de acest organ de control.
V. Serviciul G.I.S.
- scanarea și digitizarea PUZ-urilor (majoritatea fiind deja scanate, altele încă mai au nevoie de schimbări ce au apărut ulterior, actualizarea
documentelor existente, introducerea noilor PUZ-uri aprobate);
- suport tehnic și scanări de mare volum pentru Direcția Dezvoltarea Teritoriului;
- participarea permanentă la proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS” inițiat
de către ADR 7 Centru;
- suport tehnic pentru ședințele C.T.A.T.U. și alte ședințe în cadrul Direcției Dezvoltarea Teritoriului;
- menționăm că, am făcut demersuri pentru eliberarea extraselor de Carte Funciară la diferite proiecte coordonate de Consiliul Judeţean Covasna.
Compartimentul Control Urbanism în anul 2009
Compartimentul Control Urbanism are ca obiective principale reducerea numărului de construcţii ilegale prin intrarea în legalitate, respectarea cu
stricteţe a Legii 50/1991 Republicată, constatarea veridicităţii reclamaţiilor şi soluţionarea acestora şi a efectuat în această perioadă următoarele activităţi:
1. S-au efectuat controale privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii în toate comunele şi oraşele din judeţul
Covasna, conform programului de control aprobat. Proprietarii construcţiilor ilegale depistate au fost sancţionaţi contravenţional (în cazurile în care
Legea 50/1991 republicată permite acest lucru) iar demersurile pentru intrarea în legalitate sunt în derulare, unele fiind finalizate;
2. Se continuă crearea bazei de date care cuprinde construcţiile realizate fără Autorizaţie de construire din judeţul Covasna;
3. Au început demersurile de intrare în legalitate în zona de agrement Catruşa, aparţinând comunei Poian prin concesionarea terenurilor către
proprietarii construcţiilor, precum şi în zona Sâncrai Nord aparţinând comunei Ilieni;
4. Au fost primite 33 de reclamaţii din care s-au soluţionat 33;
5. S-a participat la 28 recepţii.
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„Drumul apelor minerale-A borvizek útja”, Program PHARE 2004-2006, Coeziune economică şi socială,
- proiect în curs de implementare Proiectul „Drumul apelor minerale-A borvizek útja” în cadrul programului PHARE 2004-2006-Coeziune Economică şi Socială (CES), Proiecte mari
de Infrastructură Regională, a fost depus pe 29 ianuarie 2005 la ADR Centru. Obiectivele principale al proiectului sunt: dezvoltarea infrastructurii de
turism în judeţele Covasna şi Harghita, relansarea turismului balnear în cele două judeţe. Partenerii în cadrul proiectului sunt Consiliul Judeţean Covasna,
Consiliul Judeţean Harghita, respectiv 8 localităţi din judeţul Covasna şi 6 localităţi din judeţul Harghita.
În urma procesului de selecţie pentru alegerea constructorului, la lucrările din Lot 1 judeţul Covasna, a fost selectată consorţiul S.C. CONFORT S.A.
şi BETONUT Z.R.T.
În urma procedurii de atribuire, valoarea ofertei câştigătoare pentru Lot 1-judeţul Covasna, este de 5.461.296 Euro fără TVA, care se compune astfel:
Contribuţie PHARE
Co-finanţare din Fondul Naţional
Co-finanţarea Beneficiarului local
Total

2.616.506,84 Euro
872.168,94 Euro
1.972.620,06 Euro
5.461.295,84 Euro.

Inginerul desemnat pentru derularea proiectului este firma de consultanță INOCSA din Spania. Asocierea S.C. Confort S.A. şi Betonut Z.R.T. a
primit avansul de 15% din valoarea totală a Contractului, pe 9 martie 2009 s-a dat Ordinul de începere a lucrărilor. Lucrările au întârziat din cauza
necesității completării sau refacerii parțiale a proiectului tehnic și elaborării detaliilor de execuție, ca urmare a schimbărilor survenite în ultimii ani trecuți
de la demararea proiectului, posibilitățile și prioritățile unora dintre beneficiarii locali s-au schimbat. Totodată au apărut disensiuni între cei doi membri
asociați care execută lucrările, având la bază motive financiare și criza economică.
În luna decembrie 2009 au demarat lucrările în locația Vâlcele (pe data de 10.12.2009 având loc și prima ”fază determinantă”), urmând ca să
demareze lucrările și în locația Mărtănuș.
Compartimentul documentaţii tehnice
1. Preluarea cu Proces verbal de predare-primire a documentelor de la birourile Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, respectiv 426 Autorizaţii de
construire, 771 Certificate de urbanism;
2. Legarea acestor documente;
3. Arhivarea şi înregistrarea documentelor, atât în registru separat cât şi pe calculator;
4. Cartotecare;
5. Evidenţa eliberării documentelor către birouri, la cererea acestora;
6. Eliberare copii după documentaţiile aflate în dotarea compartimentului, la cererea persoanelor fizice şi juridice.
Activitatea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene pe anul 2009
În anul 2009, în cadrul administrării drumurilor publice Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi:
- asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene;
- iniţierea, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de administrarea
drumurilor;
- eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene;
- revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor;
- urmărirea execuţiei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor.
Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene
Sursele de finanţare ale acestor lucrări au fost fondurile asigurate din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna.
Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna s-au aprobat prin Hotărârea nr. 32 pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene la începutul
anului 2009, 4.255.500 lei.
Ulterior acesta a fost suplimentat prin Hotărârea nr. 64/2009 cu 70.000 lei, şi respectiv prin Hotărârea nr. 110/2009 cu 670.000 lei ale Consiliului
Judeţean Covasna.
Astfel suma totală alocată din bugetul local pentru anul 2009 pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene a fost de: 4.995.500 lei.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii ce s-au executat din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost:
- lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă constând din deszăpezirea şi combaterea poleiului a drumurilor judeţene perioada 01 ian.-08
aprilie 2009, şi respectiv în perioada 01. noiembrie -31 decembrie 2009;
- lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară constând din plombări, întreţinerea comună a drumurilor-cosirea vegetaţiei, curăţire şanţuri
etc, reparaţii podeţe şi pietruiri;
- lucrări de întreţinere periodică, constând din asigurarea siguranţei rutiere şi executare de covoare bituminoase.
- lucrări de reparaţii curente
- la lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă constând din:
1. deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 01 ianuarie-08 aprilie 2009 s-au cheltuit 1.240.723,43 lei (incluzând şi datoriile din luna
decembrie 2008);
2. deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 01 noiembrie-15 decembrie 2009 s-au cheltuit 395.224,48 lei.
- la lucrările de întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel:
S-au cheltuit în total 1.337.531,55 lei după cum urmează:
a) Plombări:
S-au executat lucrări de plombare pe drumurile judeţene în cantitate totală de 35.694 mp în valoare totală de 1.267.560,39 lei.
b) Întreţinerea comună a drumurilor publice judeţene:
D.A.D.J prin formaţiunea de lucru a executat lucrări constând din : curăţire şanţuri şi rigole, cosirea vegetaţiei şi toaletizarea drumurilor
judeţene (tăierea arborilor) şi a mai contractat lucrări de curăţire şanţuri, decolmatare podeţe şi cosirea vegetaţiei în valoare de 69.971,16 lei.
- la lucrări de întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 1.572.911,25 după cum urmează:
a) Covoare bituminoase:
- s-au executat pe următoarele drumuri judeţene:
Nr.
crt.

Denumirea drumului şi poziţii km

1
DJ 113 A intersecţia DJ 113 spre Lacul Sf. Ana Km 0+000-Km.1+371
2
DJ 114 intrare Mereni-Mereni Km. 3+280-Km. 4+334
3
DJ 121 A ieşire Ghidfalău spre DN 12 Km 41+245-Km. 42+488
4
DJ 121 C spre Şugaş Băi Km. 2+025-Km. 2+725
5
DJ 121 F Km. 13+250 –Km. 14+268 localitatea Mărtineni (pe lăţimea de 2,5 m) Km. 15+150-Km. 15+650
6
DJ 122 zona Hatod Km. 4+069-Km. 8+425 (intercalat)
TOTAL

Cantitate
(km)
1,371
1,054
1,243
0,700
1,518
1,487
7,373

TOTAL
inclusiv TVA
(lei)
283.780,49
284.410,00
277.270,00
129.948,00
185.110,45
282.625,00
1.443.143,94

b) Asigurarea siguranţei rutiere
b1) D.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asigurării siguranţei rutiere constând în plantarea a 199 bucăţi stâlpi şi
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montarea a 213 bucăţi de indicatoare rutiere;
b2) în cadrul activităţii de asigurare a siguranţei rutiere pentru montarea pe drumurile judeţene a 444 de stâlpi, 369 de indicatoare rutiere şi
51 de borne km s-a cheltuit suma de 47.222,66 lei;
b3) s-au achiziţionat 826 de bucăţi de indicatoare rutiere în valoare totală de 52.678,92 lei. (ANEXA 2);
b4) s-au executat în total 15,936 km de marcaje rutiere (pe DJ 113 A între km 0+000-km 1+371, DJ 103 B între km 27+875-km 33+050,
DJ 121 C între km 2+050-km 8+540 şi DJ 122 2,9 km în interiorul localităţii Băţanii Mari) în valoare totală de 29.865,73 lei.
- la lucrările de reparaţii curente, s-au executat lucrări în valoare totală de 221.783,01 lei după cum urmează:
a) Reparaţii podeţe: S-au reparat în total 11 podeţe în valoare totală de 92.499,57 lei;
b) Pietruiri de drumuri.
1) Întreţinerea curentă a drumului judeţean DJ 121 A între Km 0+000-Km14+000
S-au executat lucrări de reprofilare a părţii carosabile,pietruire, curăţirea podeţelor şi decolmatarea şanţurilor marginale şi aducerea la
profil a acostamentelor în valoare de 74.808,52 lei.
2) Întreţinere curentă a sectoarelor de drum pavate cu piatră cubică pe DJ 122 între Km 4+000-Km 8+000 şi DJ 121 între Km
15+000-Km 16+500.
S-au executat lucrări valoare totală de 54.474,92 lei.
Total valoare pietruiri de drumuri: 129.283,44 lei
Suma totală cheltuită pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor în anul 2009 din bugetul local a fost de : 4.768.173,72 LEI.
Alte activităţi desfăşurate la Direcţia de administrarea a drumurilor judeţene
- Eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene.
Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze:
1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona
drumurilor;
2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului.
- Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi.
În cursul anului 2009 s-au eliberat în total 60 de acorduri şi autorizaţii în valoare totală de 13.126,27 lei.
- Revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor;
- Urmărirea execuţiei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor.
- Coordonarea şi verificarea lucrărilor de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale
Sursa de finanţare: Fonduri alocate prin Programul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
conform H.G. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
În anul 2009 judeţului Covasna i-a fost alocată suma totală de 20.247.000,00 lei, după cum urmează:
- Din creditul bugetar-10.747.000,00 lei;
- Din credit de angajament-9.500.000,00 lei.
În total s-au executat lucrări în valoare de 18.130.740,00 lei, din care 10.747.000,00 lei din credit bugetar.
Defalcare pe obiective:
Nr.
crt.

Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică cuprinsă în programul de finanţare

UM

Cantitate
2009

Realizat
în 2009 (lei)

LUCRĂRI FINALIZATE în anul 2009
km

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

4

5
6

6

3,5
770.000
3,5 km covor asfaltic +şanţuri, podeţe
Lucrare finalizată
km
5,0
558.000
DC 2B, Lemnia-Lemnia de Sus km 0+000-5+000
Covor asfaltic + şanţuri şi podeţe
Lucrare finalizată
km
4,0
433.000
DC 10, Zăbala-Tamaşfalău, km 2+500-6+500
Covor asfaltic, şanţuri, podeţe
Lucrare finalizată
km
1,8
834.000
DC 30, Valea Crişului-Calnic km 0+000-1+800
1,8 km asfalt, şanţuri, podeţe
Lucrare finalizată
km
1,4
212.000
DC 18, DJ 121A-Leţ, km 0+000-1+400
Covor asfaltic 1,4 km
Lucrare finalizată în 2008
km
1,4
1.052.000
DC 29, DN 12-Bodoc, km 0+000-1+400
Îmbr. asfaltică 2 straturi, pod peste pârâul Zălan
Lucrare finalizată
km
2,0
523.000
DC 42, Tălişoara-Brăduţ, km 0+600-2+600
2 km asfalt, parapete
Lucrare finalizată
km
2,0
1.089.000
DC 1, Sânzieni-Petriceni, km 0+000-2+000
2 km strat uzură, şanţuri, rigole
Lucrare finalizată
km
2,3
1.232.519
DJ 121B, Sf. Gheorghe-Arcuş, km 0+600-2+900
2,3 km strat bază+uzură, şanţuri, marcaj
Lucrare finalizată
LUCRĂRI CONTINUATE în anul 2009, începute în perioada 2006-2008
km
5
2.369.837
DC 44, Băţanii Mari-Aita Seacă-Valea Zălanului, km 0+000-11+450
6,5 km asfalt
Se va finaliza în anul 2010
km
1,7
537.000
DC 7, Hilib-Ghelinţa, km 3+000-6+650
1,7 km asfalt
Se va finaliza în anul 2010
km
2,85
1.680.715
DC 9, Brateş-Telechia, km 0+000-4+850
Covor asfaltic 2 straturi, podeţe
Se va finaliza în anul 2010
km
1
277.000
Covor asfaltic 1 km
DC 33A, Ariuşd-Araci, km 3+414-7+414
Se va finaliza în anul 2010
Studii geo, studii topo
Se va finaliza în anul 2009
km
1,7
744.000
DC 33, Ilieni-DN 12, km 0+000-2+700
1, 7 km asfalt, podeţe, casete
Se va finaliza în anul 2010
km
1
750.000
DC 23, Barcani-Sărămaş, km 6+600-10+900
Balastare 1 km, p. spartă rigole, podeţe 18 buc.
Se va finaliza în anul 2011
DC 4, DC 6-Cernatul de Sus, km 5+500-9+000

km
7

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

8

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

9

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

km
km

5
615.000
Balast 5 km, 16 podeţe
Se va finaliza în anul 2011
1,3
450.000
1,3 km asfalt şi macadam
Se va finaliza în anul 2010
1,8
930.000
1,8 km asfalt, 7 podeţe, p. spartă
Se va finaliza în anul 2010

LUCRĂRI ÎNCEPUTE în anul 2009
km

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
350.000
Balast, piatră spartă, şanţ betonat, 4 podeţe
Se va finaliza în anul 2010
km
1,7
730.000
DC 27, DJ 103B-Lisnău Vale, km 0+000-5+300
1,7 km asfalt, p. spartă, 15 podeţe
Se va finaliza în anul 2011
km
0,7
400.000
Strada Újszer Lemnia, DN 11-DJ 114, km 0+000-1+500
Fundaţie balast, p. spartă
Se va finaliza în anul 2011
km
2,0
325.000
DC 10, Tamaşfalău-Surcea, km 6+500-8+468
Balast, șanțuri pământ
Se va finaliza în anul 2010
km
2,0
200.000
Strada principală Zagon, DN 13E-Zagonu Mic, km 2+600-4+600
Balast, p. spartă, podeţe
Se va finaliza în anul 2010
km
0,5
180.000
DC 1A, DN 11B-Casinu Mic, km 0+000-0+900
Balast, podeţe
Se va finaliza în anul 2010
LUCRĂRI NOI la care s-au elaborat documentaţiile tehnico-economice în anul 2009
DC 26A, DJ 103B-Mănăstirea Mărcuş, km 1+000-2+000
10.000 lei
DC 3, Mărtănuş-Ojdula, km 4+000-7+350
20.000 lei
DC 45, DJ 122-Băţanii Mici-Herculian, km 0+000-7+930
35.000 lei
Strada Principală Petriceni, DC 1-centru sat km 0+000-1+000
10.000 lei
Strada Principală Casinu Mic, km 0+000-1+150
20.000 lei
640.653 lei
Modernizare drumuri judeţene DJ, 112, DJ 114, DJ 1222, DJ 103B, DJ 121F
DC 36, DJ 121A-Pădureni, km 0+000-1+500

Pentru lucrările de pietruire ale drumurilor comunale având ca sursă de finanţare fondurile alocate conform H.G. 1256/2005 de modificare şi
completare a H.G. 577/1997, privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor Direcţia Dezvoltarea Teritoriului a acordat comunelor sprijinul
necesar pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor şi a asigurat asistenţa tehnică necesară pentru urmărirea execuţiei, recepţionarea şi
decontarea lucrărilor.
Programul de alimentare cu apă a satelor conform H.G. nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În cadrul acestui program în anul 2009 au fost alocaţi 7.200.000 lei.
Sisteme puse în funcţiune: Ozun, Lemnia, Bodoc/Olteni,Zălan,Turia/Balvanyos;
Sisteme în curs de realizare: Arcuş, Valea Crişului/Calnic, Chichiş, Hăghig, Ghidfalău (sat Angheluş, Fotoş, Zoltan), Dobârlău, Moacşa/Pădureni,
Bixad, Barcani, Mereni/Lutoasa, Zagon-extindere.
În cursului anului 2010 vor începe lucrările în: Băţani, Brateş, Ozun/Sântionlunca, Catalina/Mărcuşa, Mărtineni, Comandău, Valea Crişuluireabilitare extindere, Belin-aducţiune de la sursă nouă, Turia-etapa II, Lemnia-extindere sursă şi rezervor, Zăbala, Ilieni/Sâncrai, Ojdula.
În curs de proiectare: Valea Mare, Estelnic, Ghidfalău/Zoltan-distribuţie, Bodoc-Olteni-extindere, Ozun/Bicfalău, Lisnău, Cernat/Albiş, Icafalău.
Reabilitarea ”Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc”
- proiect pe listă de aşteptare Pentru executarea lucrărilor de reabilitare al Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Consiliul Judeţean Covasna a depus proiect în cadrul
POR-Axa 5, pe data de 30 iulie 2009. În octombrie 2009 a fost elaborat proiectul tehnic. Valoarea totală a proiectului este de 17.842.600 lei.
Obiectiv: reabilitarea clădirii Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, dotarea cu echipamentele adecvate pentru funcţionarea instituţiei la standardele
actuale (lift, acces ptr. handicapaţi, sistem de alarmă, laboratoare etc.), amenajarea parcului şi a grădinii din jurul clădirii.
Reabilitarea spitalului judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” mun. Sf. Gheorghe
- proiect în curs de evaluare Proiectul a fost depus la ADR Centru pe data de 30 octombrie 2009 prin POR-Axa prioritară 3-”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, valoarea
totală: 85.000.000 lei.
Principalii indicatori al proiectului: aria desfăşurată 14.740 m2, număr de paturi 234, număr săli de operaţii 4, durata de realizare a investiţiei este de
36 luni calendaristice.
Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile al proiectului este de 2%.
Obiectiv: realizarea infrastructurii adecvate, dotarea cu echipamente medicale specifice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor publice
de prestări servicii în domeniul sănătăţii.
Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113, Tg. Secuiesc-Turia-Bálványos-Bixad
- proiect pe listă de aşteptare –
În iunie 2009 a fost depus la ADR Centru proiectul prin POR-Axa prioritară 2, „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” pentru
“Reabilitarea drumului judeţean DJ 113” Tg. Secuiesc-Bixad, valoarea totală a proiectului este de 71.100.000 lei.
Obiectivul principal al proiectului: refacerea structurii rutiere (a părţii carosabile), consolidarea şi după caz refacerea podurilor, consolidarea
terasamentelor şi execuţia de ziduri de sprijin în zonele afectate de alunecări de teren, amenajări trotuare şi podeţe de acces în gospodării în interiorul
localităţilor lucrări de asigurare a evacuării apelor pluviale (podeţe, şanţuri), lucrări de siguranţa circulaţiei (marcaje indicatoare, parapeţi).
Reabilitarea drumului judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Catalina-Tg. Secuiesc
- proiect în curs de implementare În martie 2009 a fost depus la ADR Centru proiectul prin POR-Axa 2 pentru “Reabilitarea drumului judeţean DJ 121”-Tg. Secuiesc-Covasna,
valoarea totală a proiectului este de 61.097.000 lei.
Semnarea contractului de finanțare: 8 octombrie 2009. Durata proiectului este de 29 luni calendaristice, perioada de implementare a proiectului este
intervalul iulie 2009-noiembrie 2011.
Obiectivul principal al proiectului: refacerea structurii rutiere (a părţii carosabile), consolidarea şi după caz refacerea podurilor, amenajări trotuare şi
podeţe de acces în gospodării în interiorul localităţilor lucrări de asigurare a evacuării apelor pluviale.
Drumul apelor minerale-A borvizek útja, Program PHARE 2004-2006, Coeziune economică şi socială
- proiect în curs de implementare Proiectul „Drumul apelor minerale-A borvizek útja” în cadrul programului PHARE 2004-2006-Coeziune Economică şi Socială (CES), Proiecte mari
de Infrastructură Regională, a fost depus pe 29 ianuarie 2005 la ADR Centru. Obiectivele principale al proiectului sunt: dezvoltarea infrastructurii de
turism în judeţele Covasna şi Harghita, relansarea turismului balnear în cele două judeţe. Partenerii în cadrul proiectului sunt Consiliul Judeţean Covasna,
Consiliul Judeţean Harghita, respectiv 8 localităţi din judeţul Covasna şi 6 localităţi din judeţul Harghita.
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În urma procesului de selecţie pentru alegerea constructorului, la lucrările din Lot 1 judeţul Covasna, a fost selectată consorţiul S.C. CONFORT S.A.
şi BETONUT Z.R.T.
În urma procedurii de atribuire, valoarea ofertei câştigătoare pentru Lot 1-judeţul Covasna, este de 5.461.296 Euro fără TVA, care se compune astfel:
Contribuţie PHARE
Co-finanţare din Fondul Naţional
Co-finanţarea Beneficiarului local
Total

2.616.506,84 Euro
872.168,94 Euro
1.972.620,06 Euro
5.461.295,84 Euro.

Inginerul desemnat pentru derularea proiectului este firma de consultanță INOCSA din Spania. Asocierea S.C. Confort S.A. şi Betonut Z.R.T. a
primit avansul de 15% din valoarea totală a Contractului, pe 9 martie 2009 s-a dat Ordinul de începere a lucrărilor. Lucrările au întârziat din cauza
necesității completării sau refacerii parțiale a proiectului tehnic și elaborării detaliilor de execuție, ca urmare a schimbărilor survenite în ultimii ani trecuți
de la demararea proiectului, posibilitățile și prioritățile unora dintre beneficiarii locali s-au schimbat. Totodată au apărut disensiuni între cei doi membri
asociați care execută lucrările, având la bază motive financiare și criza economică.
În luna decembrie 2009 au demarat lucrările în locația Vâlcele (pe data de 10.12.2009 având loc și prima ”fază determinantă”), urmând ca să
demareze lucrările și în locația Mărtănuș.
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna
- proiect în curs de elaborare S-a finalizat draft-ul Aplicaţiei de finanţare, documentaţiei tehnice şi financiare, s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), care va
gestiona sistemul înfiinţat prin proiect.
Implementarea proiectului se va realiza prin programul POS-Mediu începând din 2010, valoarea totală a proiectului este de 24.517.000 Euro fără
TVA.
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în judeţul Covasna
- proiect în curs de elaborare În cursul anului 2009 au fost elaborate studiile de fezabilitate, proiectul va fi derulat de către Operatorul regional de apă-S.C. Gospodărie Comunală
S.A.-Sf. Gheorghe.
S-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare între Operatorul regional şi Asociaţia AQUACOV în
noiembrie 2009.
Valoarea totală a proiectului este de 86.500.000 Euro fără TVA, lucrările de execuţie vor fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu,
implementarea proiectului se preconizează să înceapă în 2010. Investiţia va consta în modernizarea staţiilor de epurare, extinderea reţelei de canalizare,
precum şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în oraşele Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului.
Program naţional ”Săli de sport”
În cadrul Programului Naţional „Săli de sport”, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2009 au fost date în
funcţiune 4 obiective:
- sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală cu 150 locuri în comunele Zagon, Zăbala, Ojdula.
- sala de gimnastică din comuna Micfalău.
Sunt în curs de construire încă 6 obiective în comunele:
- Comandău (sală de gimnastică),
- Turia, Vârghiş, Valea Crişului, Catalina şi în oraşul Întorsura Buzăului (toate săli de sport cu150 locuri)
Pe lista de sinteză sunt următoarele localități:
- Sita Buzăului, Dobârlău, Barcani, Belin, Brăduţi, Moacşa, Grup școlar Economic Sf. Gheorghe
Blocuri de locuinţe pentru tineri
În anul 2009 a continuat construirea blocului de locuinţe cu 72 ap. din mun. Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan, şi s-a predat 46 ap urmând ca
cele 26 ap. rămase să fie predate în trimestru III 2010. Tot în anul 2009 s-a predat 24 ap. în municipiul Sf. Gheorghe str. Lalelei.
Lucrări în derulare în judeţul Covasna:
- bloc de locuinţe 28 ap., oraş Baraolt; vor fi predate în trim. III 2010;
- bloc de locuinţe 24 ap., sat Ghelinţa; vor fi predate în trim. IV 2010;
- bloc de locuinţe 24 ap., sat Cernat; vor fi predate în trim. IV 2010;
- bloc de locuinţe 6 ap., sat Micfalău; vor fi predate în trim. IV 2010;
- bloc de locuinţe 8 ap. sat Ilieni; vor fi predate în trim. IV 2010;
- bloc de locuinţe 38 ap. oraş Întorsura Buzăului; vor fi predate în anul 2011.
Blocuri de locuinţe sociale şi de necesitate
În anul 2009 s-a predat următoarele obiective:
- bloc locuinţe 70 ap., mun. Sf. Gheorghe;
- bloc locuinţe 24 ap., mun. Tg. Secuiesc.
Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural conform O.G. nr. 7/2006
Din Judeţul Covasna sunt cuprinse în program 33 localităţi. Au fost finalizate 7 obiective, din care 4 în anul 2009. Conform H.G. 432/09 şi H.G.
1307/09 în anul 2009 pentru Judeţul Covasna a fost repartizat în total 18.470.000 lei. Menţionăm că în anul 2009 au început investiţiile la 5 noi investiţii:
în comunele Dalnic, Ghelinţa, Lemnia, Zăbala, Arcuş.
Programul de dezvoltare unor baze sportive conform O.G. nr. 7/2006
Din Judeţul Covasna sunt cuprinse în program 12 localităţi: Arcuş, Bodoc, Chichiş, Hăghig, Lemnia, Moacşa, Ozun, Reci, Sânzieni, Turia, Zagon,
Sita Buzăului. În anul 2009 în 4 localităţi au început investiţiile: Bodoc, Ozun, Zagon, Sita Buzăului. Au finalizat 1 investiţie; la Bodoc. În celelalte
localităţi au finalizat proiectele tehnice şi sunt în curs licitaţiile lucrărilor. În anul 2009 prin H.G. 1307/2009 pentru Judeţul Covasna a fost repartizat
632.000 lei.
Program naţional de construire aşezăminte culturale în spaţiul rural unde nu există
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a implementat Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii de aşezăminte
culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban şi se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.
Localităţile care sunt cuprinse în program:
- sat Belin (comuna Belin);
- sat Boroşneu Mic (comuna Boroşneu);
- sat Hătuica (comuna Catalina);
- sat Cernat (comuna Cernat);
- sat Ilieni (comuna Ilieni);
- sat Moacşa (comuna Moacşa).
Până în prezent nici un obiectiv nu a fost licitat
Program naţional de reabilitare aşezămintelor culturale în spaţiul mic urban
Din judeţul Covasna sunt cuprinse oraşele:
- Covasna:
- Întorsura Buzăului.
Până în prezent nici un obiectiv nu a fost licitat.
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Biroul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean
- au fost monitorizate în permanenţă nevoile de transport a locuitorilor şi propunerile operatorilor de transport şi a consiliilor locale din judeţ;
- s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice comunale privind transportul public de persoane prin curse regulate şi regulate
speciale;
- s-a actualizat traseele şi Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a Ordinului nr. 353/2007
în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean în lunile ianuarie, februarie, aprilie, şi iunie.
Solicitările venite începând din luna iulie, vor fi soluţionate în anul 2010, datorită schimbării legislaţiei care permite modificarea Programului de transport
cel mult odată pe an;
- s-au organizat şedinţe de atribuire în format electronic în lunile august şi decembrie pentru traseele rămase neatribuite, nou introduse şi a celor
pentru care au existat renunţări din Programul de transport judeţean, în urma cărora s-au atribuit traseul nr. 20. Dobârlău-Ozun-Sf. Gheorghe, traseul nr.
29. Belin-Căpeni-Baraolt şi traseul nr. 53. Aita Medie-Aita Mare-Baraolt;
- s-au analizat actele referitoare la înlocuirea autovehiculelor nominalizate pentru un traseu cu altele, la solicitarea operatorilor de transport în
condiţiile legii;
- s-a elaborat modelul specific judeţului al licenţei de traseu a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;
- s-au analizat documentaţiile aferente şi s-au eliberat 5 licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;
- au fost fotografiate toate staţiile de autobuz aflate pe teritoriul judeţului pentru a susţine necesitatea reabilitării acestora;
- s-a elaborat studiul de fezabilitate pentru reabilitarea staţiilor de autobuz şi s-a propus proiectarea unui model unitar de staţii de autobuz;
- s-a verificat permanent respectarea de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini, a Regulamentelor, a Contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
- au fost soluţionate reclamaţiile venite din partea publicului călător şi a consiliilor locale referitoare la transportul public de persoane;
- probleme deosebite s-au înregistrat la transportul elevilor din Cernat, Mărcuşa, Catalina, Breţcu spre Tg. Secuiesc, din Belin, Aita Medie şi Aita
Mare spre Baraolt, probleme care au fost rezolvate favorabil;
- în urma reclamaţiilor formulate în şedinţa de întâlnire a primarilor din zona Tg. Secuiesc în legătură cu preţul abonamentelor pentru elevi s-a
negociat cu firma S.C. Ro-D Transport S.R.L. şi s-a obţinut reducerea preţului abonamentelor iar în luna septembrie 2009 elevii au fost transportaţi
gratuit;
- s-au purtat discuţii cu primăriile pentru executarea unor reparaţii de drumuri comunale pe care circulă autobuzele care asigură transportul public
unde operatorii de transport au vrut să suspende transportul din cauza condiţiilor de drum necorespunzătoare;
- în cadrul programul „Electrificare 2007-2009” care asigură cofinanţarea proiectelor de investiţii pentru electrificarea localităţilor prin acordarea de
transferuri către bugetele locale din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, s-au analizat documentaţiile depuse şi s-a întocmit Lista de proiecte
prioritare depuse pentru aprobare prin hotărâre;
- în urma reclamaţiilor primite de la operatorii de transport din zona Baraolt, cu ajutorul ARR, a posturilor de Poliţie locale, a Poliţiei judeţene şi a
primăriilor implicate, s-au organizat acţiuni de limitare a transportului ilegal de persoane cu autovehicule neautorizate;
- au fost monitorizate serviciile publice de iluminat, apă, canalizare, colectarea deşeurilor menajere şi încălzirea instituţiilor publice din judeţ;
- s-a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în vederea elaborării lucrării: "Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale
(cutremure, alunecări de teren şi inundaţii), Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean", beneficiarul fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei.
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna
-activități1. Editare de materiale promoţionale
- hărţi turistice tematice ale judeţului Covasna
- Covasna multiculturală-5.000 exemplare;
- Judeţul Covasna-Ţara „borvizelor”-5.000 exemplare;
- Terülj-terülj asztalkám-gasztronómia Háromszéken-5.000 exemplare;
- Aktív turizmus Háromszéken-5.000 exemplare.
- harta turistică a Municipiului Sfântu Gheorghe-5.000 ex.
2. Activităţi promoţionale
EXPOZIŢII TURISTICE
- Expoziţia „Utazás 2009”
- Data: 26 februarie-01 martie 2009;
- Locul: Budapesta, Centru expoziţional Hungexpo.
- Târgul de turism al României-ediţia de primăvară
- Data: 19–22 martie 2009;
- Locul: Bucureşti, Centru Expoziţional Romexpo.
- Târgul de turism a judeţului Veszprém
- Data: 18–19 aprilie 2009;
- Locul: Veszprém.
- Road show vest european
- Data: 5–25 mai 2009;
- Suedia: Jönköping, Eskiltuna, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Halmstadt, Malmö, Kristianstadt.
- Târgul naţional de turism rural de la albac
- Data: 4–6 septembrie 2009;
- Locul: Albac.
- Aleea gastronomilor judeţene
- Data: 2–3 octombrie 2009,
- Locul: Szeged.
- Târgul de turism al României
- Data: 15–18 octombrie;
- Locul: Bucureşti, Centru expoziţional Romexpo;
- Stand „Ţinutul Secuiesc” (judeţele Cv, Hg, Ms), 100 m2, 15 subexpozanţi.
- ORION EXPO-„Turism pentru toţi”
- Data: 2–3 noiembrie 2009;
-Locul: Odorheiu Secuiesc;
- Stand „Ţinutul Secuiesc” 60 m2
- Participare indirectă
- Debrecen;
- Bacău.
- Zilele turismului covăsnean-ediţia a IX-a
- Data: 22 mai 2009;
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- Locul: Mestecănişul de la Reci;
- Conferinţă turistică cu conferenţiari din ţară şi străinătate;
- Nature Photo 2009-expoziţie de fotografie;
- Tema: Omul şi natura-armonia verde;
- Patronaj: Ministerul Turismului;
- Participanţi specialişti: 150.
- Parada cârnaţilor-ed. a VII-a
- Concurs de preparat cârnaţi cu participarea a 65 de echipe din ţară şi străinătate;
- Data: 23 mai 2009;
- Locul: Sf. Gheorghe, noua sală de sport;
- Co-organizator: ASIMCOV.
- AQUARIUS-festivalul apei minerale-ediţia a III-a
- Data: 15 august 2009;
- Locul: Poian;
- Expoziţia şi degustarea apelor minerale îmbuteliate şi de la izvor;
- Concursuri: Regina Aquarius (concursul apelor minerale îmbuteliate)
- Vinul zânelor (concursul apelor minerale neîmbuteliate),
- Cea mai bună apă minerală pentru clătite;
- Tur ghidat în fabrica de îmbuteliere;
- Expoziţia Muzeului de apă mineral din Tuşnad;
- Bar cocktail, programe de divertisment.
3. Dezvoltare infrastructurală
Marcare traseu de bicicletă montană
- Primul traseu de acest gen din judeţul Covasna, dar poate şi în ţară;
- Data: 18-20 septembrie (în cadrul „Săptămâna Mobilităţii Europene”);
- Traseu: Izvorul Honvéd-creasta Munţii Baraolt-pasul Vadas-Valea Crişului/Aita Medie;
- Lungime traseu: 25 km.
4. Activităţi permanente
- construirea şi actualizarea bazei de date turistice;
- colaborare cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate;
- asistenţă la înfiinţarea şi clasificarea unităţilor de cazare;
- asistenţă la întocmirea strategiilor turistice.
DIRECȚIA ECONOMICĂ
În domeniul buget-finanţe
1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se limitează în cazul consiliului
județean la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, urmărind și în anul 2009 ca dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor cu finanţare externă să aibă în
vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să dispună de resurse minime în vederea acoperirii financiare a programelor de dezvoltare
locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.
2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009 s-a efectuat în urma
parcurgerii mai multor etape de fundamentare, şi anume:
- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat sau subvenţii de la bugetul de stat;
- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituţiilor publice sau activităților finanţate din bugetul consiliului
judeţean;
- analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli minime necesare pentru
funcţionarea instituţiei respective;
- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de
instituţiile publice şi conducerea autorităţii publice judeţene.
Bugetul iniţial pe anul 2009 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 32/2009 al
Consiliului judeţean Covasna, însumând atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 67.132 mii lei.
Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita
veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2009 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate
județului prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr. 18/2009, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de
interes judeţean.
Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a
11 hotărâri, majorându-se în 8 rânduri nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, dar s-a procedat prin aprobarea a 6 hotărâri și la
repartizarea fondului de rezervă bugetară pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului.
Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2009 valoarea de
70.935,31 mii lei.
Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 71.374,86 mii lei. Plăţile efectuate în sumă de 63.265,83 mii lei au fost destinate
finanţării următoarelor domenii de activitate (mii lei):
- autoritatea publică judeţeană
- alte servicii publice generale (evidenţa persoanelor, PSI)
- dobânzi
- apărare (Centrul Militar)
- ordine publică (protecţia civilă)
- învăţământ (program lapte/corn, învăţământ special, olimpiade)
- sănătate
- cultură, religie, recreere
- asistenţă socială
- servicii de dezvoltare publică (deșeuri)
- programe de dezvoltare regională
- transporturi-drumuri şi poduri
- alte acţiuni (salvamont şi CSE Arcuş)
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10.061,88
404,37
112,5
441,75
116,33
7.441,83
4,86
9.011,35
28.659,78
0,05
18,85
6.538,36
453,92

- autoritatea publică judeţeană

Bugetul local

- alte servicii publice generale
(evidenţa persoanelor, PSI)

35000
28659,78

- dobânzi

30000

- apărare (Centrul Militar)
- ordine publică (protecţia civilă)

25000

- învăţământ (program lapte/corn,
învăţământ special, olimpiade)

20000

9011,35

- servicii de dezvoltare publică
(deșeuri)
453,92

18,85

6538,36

- asistenţă socială

0,05

7441,83
441,75

4,86

0

112,5

404,37

5000

116,33

10000

- cultură, religie, recreere

10061,88

15000

- sănătate

- programe de dezvoltare regională
- transporturi – drumuri şi poduri
- alte acţiuni (salvamont şi CSE
Arcuş)

Excedentul bugetar, adică diferenţa între încasări şi plăţi, este de 8.109,03 mii lei şi majorează fondul de rulment propriu al consiliului judeţean, care
se poate utiliza și în anul financiar următor pentru lucrări de investiţii din competenţa de finanţare a autorităţii publice judeţene.
Sinteza modificării bugetului fiecărei instituții publice sau activități finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului este prezentată în
macheta următoare (mii lei):
Instituția
Autorități executive
Fond rezervă bugetară
Alte servicii publice generale (PSI)
Dobânzi
Centrul Militar Județean
Protecţie civilă
Lapte corn, învăţământ preșcolar
Lapte corn, învăţământ secundar inferior
Lapte corn, învăţământ primar
Şcoala specială Sf. Gheorghe
Şcoala specială Olteni
Alte cheltuieli in domeniul învăţământului
Serviciul de ambulanță
Biblioteca Judeţeană „Bod Peter”
Servicii religioase
Sport
Întreținere zone verzi-terenuri joacă
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei
Reabilitare Cămin pens. Hăghig
Direcția Generală de Asist. Soc. Prot. Copilului
Asistenţă socială în caz de invaliditate
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Asociații de tineret
Depozit ecologic deșeuri
Program dezv. regională-telemuncă
Drumuri şi poduri judeţene
Marcaje limită de județ
Turism(Salvamont)
Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor
Muzeul National Secuiesc
Ansamblul dansuri „Háromszék”
Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig
Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene
Centrul de Studii Europene Arcuş

Capitolul bugetar
51.02.01.03
54.02.05
54.02.50
55.02
60.02
61.02.05
65.02.03.01
65.02.04.01
65.02.03.02
65.02.07.04
65.02.07.04
65.02.50
66.02.50.50
67.02.03.02
67.02.06
67.02.05.01
67.02.05.03
67.02.50
68.02.04
68.02.06
68.02.05.02
68.02.50
67.02,05,02
74.02.05.02
80.02.01.10
84.02.03.01
84.02.50
87.02.04
54.10.10
67.10.03.03
67.10.03.04
67.10.03.05
67.10.50
68.10.04
84.10.50
87.10.50

Buget inițial
12.281
2.000
11
180
465
120
1.123
1.727
1.850
3.171
1.029
150
1.099
2.006
710
670
18.220
9.383
156

600
200
449
2.005
1.205
790
1.227
4.940
336

Buget definitiv
12.423,2
874,4
11
180
465
120
1.105,5
1.700
1.821,2
3.171
1.102,3
150
9,2
1.099
2.006
610
100
855
200
18.439,06
10.964
6
20
0,05
18,85
1.410,35
17,2
200
453
2.005
1.261,34
1.205
820
1.227
5.680
356

Așa cum sunt evidențiate destinațiile în tabelul de mai jos, din bugetul aferent fondului de rulment, în anul 2009 au fost programate şi utilizate
următoarele sume:
Hot. nr. 10/27.01. 2009

Hot. nr. 31/13.03. 2009

Destinaţii aprobate
Consolidarea și Reamenajarea clădirii Bazarului
Consolidarea Spitalului Județean-expertiză,audit,avize,proiect tehnic,detalii execuție
Consolidarea Spitalului Județean-expertiză,audit,avize,proiect tehnic,detalii execuție
Finalizarea lucrărilor la Incubatorul de Afaceri
SMURD
Docum. de proiectare pentru Extindere Școala Specială Sf. Gheorghe
Proiect de reabilitare Ansamblul Muzeului Național Secuiesc
Centru de vizitare în rezervațiile naturale Mestecănişul Reci și Bălţile Sântionlunca
Sediu nou D.G.A.S.P.C.-ridicare topo, expertiză, audit, avize
Depozit ecologic deșeuri-avize
Reabilitare DJ 113-SF și PT
Consolidarea taluzului pe DJ 121C- SF și PT

Program 2009
977,000
48,000
4,212,000
155,540
3,558,000
495,000
754,400
300,000
140,800
33,600
352,500
126,000

Plăţi efectuate
739,278.90
35,922.25
154,290.93
3,556,772.67
704,222.59
92,954.77
1,100.00
328,678.00
102,245.99
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Hot. nr. 55/27.05. 2009
Hot. nr. 79/29.07. 2009
Hot. nr. 111/08.10.2009
Total

Cumpărare acțiuni la S.C. Gospodărie Comunală SA
Lucrări de mediu la Sediul nou al DADJ
Studii de fezabilitate pentru reabilitare 5 drumuri județene
Ansamblul tehnic-Planul înclinat-locomotive

200,000
106,000
709,500
170000
12,338,340.00

200,000.00
106,000.00
640,652.92
34649.75
6,696,768.77

Bugetul fondurilor externe nerambursabile în valoare de 145,01 mii lei a fost destinat finanţării unor acţiuni şi obiective pentru care autoritatea
judeţeană sau direcția de specialitate în ocrotirea copilului a înaintat şi a câştigat un proiect de finanţare din surse europene sau alte surse externe.
Proiectele derulate în anul 2009 sunt:
- Programul sectorial GRUNDTVIG din Programul „Învățare pe tot parcursul vieții” finanţat prin intermediul agenției Naționale pentru
Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- Proiectul legat de funcționarea, dotarea și acoperirea financiară a acțiunilor organizate în cursul anului 2009 de către CENTRUL EUROPE
DIRECT;
- Contribuția Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la amenajarea Incubatorului de Afaceri;
- Proiectul „Satul Basmelor”care vizează dezvoltarea turismului cultural și cunoașterea reciprocă a culturii popoarelor prin intermediul basmelor;
din suma accesată de la Szülőföld Alap fiind efectuate demersuri pentru elaborarea conceptului și a documentației de finanțare din fonduri structurale a
construirii acestor sate.
3. Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost:
a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor
depuse de instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior.
Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar
de alocare de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru
perioada următoare, menite să acopere cheltuielile programate.
b. Conducerea contabilităţii veniturilor bugetare ale consiliului judeţean
- evidenţa operativă a încasărilor pe categorii de venituri în baza Ordinelor de plată sau a foilor de vărsământ primite de la Trezorerie
- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie
- prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de
regularizare a taxelor
- virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile
locale pe a căror rază teritorială se află lucrarea.
c. Efectuarea virărilor de credite
- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite
- Analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli.
- Întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi
şi majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente.
- Conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar aparţine ordonatorului principal de credite, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2009 au fost aprobate virări de credite prin 4
dispoziţii ale Preşedintelui.
d. Contabilitatea fondului de rulment
Ca sursă de venituri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii programate prin decizii ale autorităţii deliberative a administraţiei judeţene, atât
contabilitatea disponibilului cu dobânda aferentă, cât şi plăţile efectuate din acest disponibil al fondului de rulment, se efectuează în cadrul biroului bugetfinanţe, cele mai importante aspecte fiind următoarele:
- ordonanţarea plăţilor
- întocmirea anexelor de decontare a investiţiilor solicitate de trezorerie
- evidenţa pe lucrări şi obiective a documentaţiilor de decontare
- întocmirea situaţiilor operative pe capitole a cheltuielilor de investiţii făcute din fondul de rulment
- pregătirea pe baza extraselor de cont primite de la trezorerie a desfășurătoarelor valorice pe lucrări, obiective, dotări independente
e. Întocmirea situaţiilor financiare lunare și trimestriale
- Verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi
concordanţa între indicatori.
- Centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată
- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare
- Completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute.
Activitatea Serviciului Administrativ gospodăresc și Patrimoniu în privința derulării programului PEAD 2009
În conformitate cu H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, responsabilitatea distribuirii
ajutoarelor alimentare repartizate pentru fiecare județ în baza numărului de beneficiari comunicat, cât și competența stabilirii cantităților de ajutoare
alimentare pe persoana beneficiară a revenit Consiliului județean până la distribuirea integrală a acestora.
Aceste ajutoare alimentare sunt produse alimentare, zahăr alb și făină albă de grâu tip 650.
Destinatarii finali din cadrul planului au fost (sunt) primăriile care au asigurat preluarea ajutoarelor din depozitul Consiliului Județean conform
graficului de livrări și au distribuit direct persoanelor cele mai defavorizate conform listelor nominale.
Distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul PEAD 2009 s-a realizat numai către categoriile de persoane defavorizate care sunt următoarele:
- familiile și persoanele singure care au stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; din această categorie în județul Covasna sunt 10.570 persoane
evidențiate
- șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; din această categorie în județul Covasna sunt 3.192 persoane evidențiate
- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;-din
această categorie în județul Covasna sunt 10.861 persoane evidențiate
- persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate; din această categorie în județul Covasna sunt 3.303 persoane
evidențiate
În total în județul Covasna sunt 27.926 de persoane defavorizate care beneficiază de ajutoarele alimentare comunitare.
În anul 2009 Consiliului Județean Covasna cantitatea de produse repartizată a fost de:
- Făină albă de grâu Tip 650-450,370 Tone, cu o valoare totală netă de 821.592,63 lei + TVA (19%) 156.102,59 lei
- Zahăr alb ambalat cat. II.-129,600 Tone, cu o valoare totală netă de 252.678,22 lei + TVA (19%) 48.008,86 lei
Activitatea Compartimentului învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG-uri în privinţa derulării finanţării proiectelor şi programelor din
domeniul cultural, recreere, tineret, sport şi culte, precum şi a derulării programului Guvernamental „Lapte şi Corn”
Consiliul Judeţean Covasna cofinanţează începând din anul 2001 proiecte şi programe cultural-artistice, educative, religioase, sportive, sociale şi de
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tineret print-un sistem de concurs deschis.
Sprijinul financiar acordat de consiliu în perioada 2001-2009 a avut o tendinţă de creştere permanentă.
În anul 2009 Consiliul Judeţean Covasna a acordat în total finanţare nerambursabilă pentru 273 de programe în valoare totală de 1.630. 000 lei, din
care 610.000 lei pentru 37 de programe sportive, 650.000 lei pentru 162 de programe culturale, de recreere, educativ-ştiinţifice şi de tineret, 150.000 lei
pentru 6 programe sociale, 220.000 lei pentru 68 de proiecte ale cultelor.
Destinaţia
Sport
Cultură
Programe recreative, educative şi de tineret
Programe sociale
Programe proprii
Sprijin pentru funcţionarea cultele religioase
Total

Număr proiecte/programe
2006
2007
2008
2009
22
23
25
37
33
51
69
84
43
43
37
74
2
4
5
6
2
2
3
4
51
39
32
49
68
139
141
155
188
273

2005
13
38
38
2

2005
45.000
52.000
61.000
6.000
60.000
218.000

Sprijin financiar acordat (lei)
2006
2007
2008
2009
50.000 210.000
740.000
610.000
85.000 135.000
519.000
480.000
57.000
78.000
73.000
120.000
8.000
115.000
155.000
150.000
15.000
15.000
50.000
50.000
70.000
65.000
143.000
220.000
285.000 663.000 1.638.000 1.630.000

Consiliul Judeţean Covasna a fost finanţatorul principal, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe, al echipei de baschet feminin, al
Festivalului de artă teatrală “Reflex” organizat de Teatrul Tamási Áron şi al Întâlnirii naţionale a teatrelor de păpuşi de limbă maghiară. Totodată a
acordat sprijin financiar considerabil pentru organizarea manifestărilor din cadrul Anului comemorativ Benedek Elek, a Anului limbii maghiare, a Zilei
Naţionale a României, pentru editarea revistei culturale pentru copii “Cimbora”, pentru programul Manifestări milenare ale Episcopiei romano-catolice
de la Alba Iulia, pentru Festivalul de folclor “Ciobănaşul, pentru conservări de situri arheologice.
Consiliul Judeţean Covasna a fost partener în organizarea Turului de ciclism al Ţinutului Secuiesc.
Pe lângă sprijinul financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret şi
sociale.
În tabelul şi graficele din anexă sunt prezentate datele sprijinului din perioada 2005-2009.
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în anul şcolar 2008/2009 s-a acordat gratuit produse lactate şi
de panificaţie pentru 20.163 elevi din clasele I-VIII din învățământul de stat precum şi pentru 6485 copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore, valoarea estimativă a contractelor fiind de 5.003.777,37 lei cu TVA.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2008, începând cu data de 1 septembrie 2008 s-a actualizat limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de
panificaţie acordate pentru un elev respectiv un preşcolar, la 1,17 lei/elev/preşcolar.
Procedura pentru desemnarea furnizorilor în cadrul programului este licitaţia deschisă urmată de o etapă finală de licitaţie electronică. Pentru anul
şcolar 2008/2009 licitaţia s-a făcut separat pe produse. Pentru produsele lactate s-a licitat pe întreg judeţul iar pentru produsele de panificaţie s-a licitat pe
zone, respectiv Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului şi Baraolt.
În anul şcolar 2008/2009 societăţile furnizoare au fost S.C. Prodlacta Braşov pentru produsele lactate, iar pentru produsele de panificaţie societăţile
furnizoare sunt S.C. Lordok Import export SRL Sf. Gheorghe pentru elevii şi preşcolarii din zonele Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Întorsura
Buzăului şi S.C. Erpek S.A. Baraolt pentru elevii şi preşcolarii din zona Baraolt.
Pentru anul şcolar 2009/2010 s-a aplicat aceeaşi procedură de desemnare a furnizorilor de produse lactate şi de panificaţie ca şi în anii anteriori,
numărul estimativ fiind 19451elevi şi 5870 preşcolari care vor beneficia acest program.
Contractul de furnizare pentru aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevii şi preşcolarii din judeţul Covasna s-a finalizat după începerea
anului şcolar datorită unor probleme avute în utilizarea sistemului electronic de achiziţie publică. Societatea câştigătoare pentru aprovizionarea şi
distribuţia cu produsul lapte UHT pentru elevii şi preşcolarii din judeţ este S.C. Prodlacta S.A. Braşov.
Contractul de furnizare pentru aprovizionare şi distribuţia produselor de panificaţie pentru elevi şi preşcolari nu s-a finalizat datorită contestaţiei
depuse de societatea Crişan Srl. Râşnov cu punct de lucru autorizat în Sf. Gheorghe la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care s-a
solicitat anularea procesului verbal de selectare a ofertanţilor. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia ca fiind nefondată.
S.C. Crişan Srl a depus plângere împotriva deciziei CNSC la Curtea de Apel Braşov. Curtea de Apel Braşov prin Decizia nr. 879/2009 a dispus reluarea
selectării ofertanţilor calificaţi la faza finală de licitaţie electronică cu excluderea asocierii dintre Bampan Impex Srl. şi Bamm Impex srl.
În urma licitaţiei electronice din data de 8-9 februarie 2010 firma clasată pe primul loc cu preţul cel mai mic de 0,24 lei/corn fără TVA este S.C.
Crişan Srl. Râşnov în toate cele cinci zone ale judeţului.
Activitatea Compartimentului de achiziţii publice pe anul 2009
Consiliul Judeţean Covasna prin aparatul propriu a organizat proceduri de achiziţii publice conform tabelului anexat la prezentul raport.
În completare mai menţionăm următoarele aspecte legate de aceste licitaţii:
1. La achiziţia publică „Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi şi preşcolari (pentru anul şcolar 2008-2009)”: contractul
de furnizare nu s-a finalizat datorită contestaţiei depusă de societatea Crişan Srl. Râşnov cu punct de lucru autorizat în Sf. Gheorghe la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care s-a solicitat anularea procesului verbal de selectare a ofertanţilor. Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a respins contestaţia ca fiind nefondată. S.C. Crişan Srl a depus plângere împotriva deciziei CNSC la Curtea de Apel Braşov. Curtea de
Apel Braşov prin Decizia nr. 879/2009 a dispus reluarea selectării ofertanţilor calificaţi la faza finală de licitaţie electronică cu excluderea asocierii dintre
Bampan Impex Srl. şi Bamm Impex srl. În urma licitaţiei electronice din data de 8-9 februarie 2010 firma clasată pe primul loc cu preţul cel mai mic de
0,24 lei/corn fără TVA este S.C. Crişan Srl. Râşnov în toate cele cinci zone ale judeţului. Încheierea contractului se preconizează a fi
2. La achiziţia publică „Elaborare documentaţie de proiectare pentru-Reamenajare, recompartimentare şi mansardare imobil situat în str. Presei
nr. 8/A din mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, procedura de atribuire a contractului a fost organizată de trei ori, fiind anulată de două ori.
3. La achiziţia publică „Elaborare documentaţie de proiectare pentru realizarea proiectului de-Reamenajare şi extindere a Clădirii Şcolii Speciale
din Sf. Gheorghe, P-ţa Kálvin nr. 3, Judeţul Covasna”, procedura de atribuire a contractului a fost organizată de două ori, toate procedurile fiind anulate.
4. Procedura de atribuire pentru „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe-faza de elaborare relevee actualizate” a
fost organizată de două ori, prima fiind anulată.
5. Procedura de atribuire pentru „Finalizarea lucrărilor de consolidare şi reamenajare a clădirii Bazarului, Sf. Gheorghe, jud. Covasna” a fost
organizată de două ori, prima fiind anulată.
6. La procedura de atribuire demarată în anul 2008 pentru „Sistem (software adaptat) de circulaţie în format electronic al documentelor şi
arhivare electronică din cadrul Consiliului Judeţean Covasna”, ofertele depuse au fost reevaluate de două ori, rezultate ambelor evaluări fiind contestate,
astfel în prezent procedura se află din nou în stadiul de reevaluare.
Pe tot parcursul anului, Compartimentul de achiziţii publice a întocmit documentaţii (conţinând 100 de pagini), solicitate de către Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor în urma depunerii contestaţiilor de operatori economici participanţi la proceduri.
De asemenea am participat la diferite licitaţii organizate de instituţii publice de interes judeţean, precum şi unităţi administrativ teritoriale din judeţ.
Compartimentul de achiziţii publice a participat la licitaţiile publice organizate de următoarele localităţi: Bodoc, Cernat, Comandău, Dalnic, Dobârlău
(2 cazuri), Mereni, Moacşa (2 cazuri), Turia, Valea Crişului.
Compartimentul de achiziţii publice a acordat consultanţă de specialitate următoarelor localităţi: Arcuş, Catalina, Ghidfalău, Reci, Vârghiş, Zagon.
Activitatea Biroului resurse umane în anul 2009
În cursul anului 2009, Biroul resurse umane a contribuit la elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri ale Consiliului Jude ţean Covasna:
- aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna (Hotărârea nr. 57/2009);
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- numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig a doamnei Cucu Camelia-Liliana (Hotărârea nr. 34/2009);
- privind încheierea pe durată determinată a contractelor de management ale directorilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Covasna (Hotărârea nr. 44/2009);
- modificarea statului de funcții pentru Şcoala populară de arte şi meserii (Hotărârea nr. 130/2009);
- aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și a instituțiilor publice
subordonate acestuia pentru anul 2010 (Hotărârea nr. 118/2009);
- privind încetarea raportului de muncă, prin demisie, al domnului Marin Nicolae-Gheorghe, director al Direcției de Administrare a Drumurilor
Județene (Hotărârea nr. 141/2009);
- numirea pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției de director al Direcției de Administrare a Drumurilor Județene a domnului Incze
Gyula (Hotărârea nr. 143/2009);
- aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna (Hotărârea nr. 22/2009);
- aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna începând cu data de 1 octombrie
2009 (Hotărârea nr. 95/2009), prin care s-a aprobat înființarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției dezvoltarea teritoriului și a
Secretariatului vicepreședintelui 2, prin reorganizarea aparatului de specialitate;
- aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna începând cu data de 1 ianuarie 2010,
respectiv 1 februarie 2010 (Hotărârea nr. 144/2009), prin care s-a aprobat înființarea Serviciului de administrare a drumurilor județene, în urma
desființării Direcției de Administrare a Drumurilor Județene și preluarea activității acesteia de către acest serviciu, precum și înființarea Unității de
Implementare a Proiectului-Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna, prin reorganizarea aparatului de specialitate;
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna a mai fost modificat în anul 2009 prin Hotărârea nr. 90/27.08.2009 și prin
Hotărârea nr. 125/29.10.2009.
În cursul anului 2009 au participat la cursuri de perfecționare/simpozioane 26 de persoane, din care 2 consilieri județeni în domeniul managementul
comunicării și relațiilor publice, managementul achizițiilor publice, audit public intern, securitatea în muncă, respectiv managementul proiectelor cu
finanțare internațională.
În cursul anului 2009 s-au organizat concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Hăghig-Hídvégi Idősek Otthona, concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de auditor și concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3
posturi contractuale vacante (consilier în cadrul Cabinetului președintelui, inspector de specialitate și telefonist)
Pe lângă concursurile de recrutare, s-a organizat examen de promovare în funcţie de nivel superior în urma terminării unei forme de învăţământ cu
studii superioare de lungă durată pentru 2 salariați contractuali, examen de promovare în clasă pentru 2 funcționari publici, examen de promovare în grad
profesional pentru 3 funcționari publici şi un examen de testare a cunoştinţelor profesionale la revenirea din concediul pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani.
În anul 2009 am întocmit un dosar de pensionare anticipată parțială.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2009, în cadrul Biroului resurse umane au fost redactate 85 de referate cu privire la: numirea în
funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă, suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă,
stabilirea drepturilor salariale, numirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, etc.
TAMÁS Sándor
Președinte
PLANUL STRATEGIC
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2010
În baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Politiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002,
A.T.O.P. întocmeşte anual Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă
minimali.
Urmare a activităţilor specifice desfăşurate pe parcursul anului 2009 precum şi a consultării instituţiilor cu atribuţii în asigurarea climatului de ordine
si siguranţă publică în judeţul Covasna, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Covasna, a elaborat prezentul Plan Strategic în conformitate cu
prevederile cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 în scopul asigurării bunei desfăşurări şi eficientizării activităţii serviciului poliţienesc pentru
anul 2010.
Capitolul I. Obiectivele naţionale prioritare, identificate în Programul de guvernare 2009-2012.
Ministerul Administraţiei şi Internelor acţionează pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în vederea susţinerii unui climat de siguranţă şi
încredere şi a unei administraţii eficiente pentru cetăţeni.
În cadrul Capitolului 24-Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului din Programul de Guvernare 2009-2012, Guvernul României îşi propune realizarea
următoarelor obiectivele şi direcţii de acţiune:
- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii, combaterea traficului şi
consumului de droguri;
- Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională necesară consolidării serviciilor comunitare;
- Adoptarea unei strategii coerente şi susţinute de alocare a resurselor financiare în vederea dotării moderne a structurilor de aplicare a legii;
- Completarea deficitului de personal punând accent pe creşterea personalului operativ în vederea unei prezenţe sporite în teren a poliţiei;
- Adoptarea măsurilor necesare pentru o salarizare decentă a lucrătorilor din poliţie şi jandarmerie, care să mărească gradul de implicare a
agenţilor de poliţie în munca operativă şi să prevină faptele de corupţie;
- Îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în ce priveşte siguranţa cetăţeanului şi a comunităţilor;
- Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel înalt de infracţionalitate;
- Adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi antrenament în funcţie de specificul atribuţiilor;
- Stabilirea şi aplicarea unui program special pentru combaterea infracţionalităţii la sate şi dimensionarea personalului operativ pentru aceste
zone în funcţie de necesităţile reale;
- Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului care se angajează prin redimensionarea numărului de locuri în instituţiile de învăţământ din
cadrul ministerului;
- Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care
să susţină integrarea minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de infracţionalitate ridicat;
- Promovarea unor programe de consiliere, asistenţă şi educaţie pentru persoanele cu probleme de agresivitate, precum şi pentru cei care se
asociază în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- Stimularea angajării minorităţilor în structurile de ordine publică;
- Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi în zonele recreative prin consolidarea Poliţiei Şcolilor;
- Adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice şi a reprezentării în instanţă pentru personalul operativ;
- Promovarea unor programe eficiente împreună cu autorităţile locale şi societatea civilă în vederea prevenirii şi combaterii accidentelor rutiere;
- Dezvoltarea simţului civic şi de apartenenţă la comunitatea locală prin promovarea de programe care să includă cetăţenii în procesul de luare a
unor decizii în privinţa măsurilor de siguranţă publică;
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- Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne prin adoptarea unui plan de măsuri care să diminueze factorii de
risc care favorizează corupţia şi prin restructurarea şi îmbunătăţirea activităţii structurilor interne care gestionează această activitate;
- Organizarea unei conferinţă, schimb de experienţă, cu poliţiile din ţările care au aderat deja la Spaţiul Schengen;
- Eficientizarea şi intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul sistemului Uniunii Europene şi realizarea de acţiuni comune în România şi în
celelalte state membre;
- Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a legii;
- Acţiuni de combatere a traficului cu fiinţe umane şi de conştientizare a pericolului pe care îl reprezintă acest fenomen;
- Protejarea cetăţenilor români aflaţi în spaţiul comunitar împotriva exploatării de către reţelele de criminalitate organizată; identificarea şi
facilitarea repatrierii cetăţenilor aflaţi în astfel de situaţii;
- Aderarea la Spaţiul Schengen în luna martie 2011, prin implementarea Sistemului Informatic Schengen şi prin finalizarea Sistemului Integrat de
Securizare a Frontierei, cu cele patru filtre complementare;
- Profesionalizarea instituţiilor responsabile în domeniul migraţiei (legale şi ilegale) şi azilului; dezvoltarea capacităţii administrative a Oficiului
Român pentru Imigrări;
- Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin:
- îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu atribuţii la frontieră;
- sprijinul reciproc şi desfăşurarea de acţiuni comune de către poliţia de frontieră şi autorităţile cu atribuţii privind gestionarea şi controlul
încadrării în muncă a străinilor;
- integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de securitate al acestora;
- realizarea unei strategii pentru acoperirea prin migraţie legală selectivă a deficitului de forţă de muncă, împreună cu autorităţile guvernamentale
responsabile;
- susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele externe estice, în conformitate cu principiul solidarităţii;
- Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile prin întocmirea hărţilor de risc în colaborare cu autorităţile locale şi cu
alte instituţii de resort, inclusiv introducerea unor sisteme standard de alarmare în cazul producerii situaţiei de urgenţă;
- Întocmirea unui plan realist de dotare a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi a autorităţilor locale cu logistica necesară în funcţie de
specificul zonei.
Capitolul II. Obiectivele şi priorităţile de interes local
1. Creşterea gradului de siguranţă în spaţiul public prin readaptarea permanentă şi obiectivă a dispozitivului de siguranţă publică care va fi ancorat în
realitatea operativă prin crearea de structuri suple, capabile să aibă o reacţie eficientă pe fenomen infracţional.
2. În vederea îmbunătăţirii activităţilor de pregătire continuă, pentru perioada următoare se au în vedere următoarele obiective:
- continuarea activităţilor de formare continuă a personalului din cadrul I.P.J. Covasna prin sesiuni de pregătire susţinute de către ofiţerii
formatori în colaborare cu ofiţerul specialist în ştiinţele educaţiei;
- organizarea în continuare a modulelor de pregătire cu durata de 5 zile cu scoatere de la locul de muncă, pe structuri funcţionale (poliţie rutieră,
ordine publică, investigaţii criminale, investigarea fraudelor) şi elaborarea unor noi teme de pregătire, cu impact asupra activităţii practice: tehnici de
comunicare, autocontrolul emoţiilor negative, elemente de psihologia infractorului;
- continuarea activităţilor de pregătire în domeniul Schengen, prin angrenarea ofiţerilor instruiţi în acest sens din cadrul serviciilor operative, în
organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire şi implicarea întregului personal de conducere în procesul de pregătire a poliţiştilor în vedere a
pregătirii preluării preşedinţiei spaţiul Schengen;
- organizarea periodică a unor evaluări a cunoştinţelor profesionale pentru identificarea necesarului de pregătire ulterioară cât şi stabilirea celor
mai eficiente metode didactice care să asigure interesul participanţilor la pregătirea continuă.
3. Continuarea demersurilor logistice şi financiare în vederea finalizării lucrărilor de construcţii şi a dotărilor la sediul I.P.J. Covasna.
4. Pregătirea, elaborarea şi prezentarea unor proiecte structurale pentru accesarea unor programe europene în domeniul colaborării poliţieneşti şi a
pregătirii profesionale.
5. Promovarea şi susţinerea unor proiecte de modificări structurale şi conceptuale în domeniul poliţiei judiciare şi de ordine publică.
6. Întocmirea unui program de fluidizare a traficului rutier în mun. Sf. Gheorghe, Târgu Secuiesc cu propuneri de organizare, sistematizare şi dirijare
a acestuia.
7. Propuneri de reorganizare a poliţiei rurale pe secţii.
8. Finalizarea măsurilor de unificare a structurilor de mică criminalitate cu cele de la servicii serviciile de investigare a criminalităţii judiciare şi
financiare, cu respectarea specializării pe linii de muncă.
9. Reducerea fenomenului infracţional în mediul rural prin intensificarea întâlnirilor A.T.O.P Covasna, reprezentanţi ai I.P.J. Covasna cu comunitatea
şi reprezentanţii autorităţilor locale.
10. In mediul rural, va fi acordata o atenţie deosebită executării de măsuri privind prevenirea furturilor de animale, sustragerea de produse agricole,
degradarea sistemelor de irigaţii, organizându-se filtre in principalele puncte de trecere.
11. Monitorizarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din Judeţul Covasna pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase,
integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor
de risc.
12. Continuarea activităţilor comune între A.T.O.P. Covasna-I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre
posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică.
13. Întocmirea semestrială a unei analize privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, ce urmează a fi prezentată în
şedinţa A.T.O.P. de către şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna.
14. A.T.O.P. va urmări periodic îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali stabiliţi în Cap. III din prezentul plan de către Inspectoratul de
Poliţie al jud. Covasna;
15. A.T.O.P. va organiza lunar deplasări la sediile unităţilor de poliţie din judeţ pentru analiza activităţii acestora şi în raport de constatări va
recomanda luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate dotare etc.
16. Organizarea unui sondaj de opinie cu indicatori de măsurare a încrederii populaţiei, a sentimentului de siguranţă şi securitate publică a
cetăţeanului in primele trei semestre al anului 2010.
Obiectivele şi priorităţile de interes strict local
Pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a studierii situaţiei operative la nivel local au fost stabilite următoarele obiective ce
urmează a fi realizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în anul 2010 :
1. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului
- Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor
concomitent cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, în scopul eficientizării sistemelor de pază
obştească a localităţilor;
- Efectuarea de dezbateri, pe centre, A.T.O.P. Covasna-I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de
poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică;
- I.P.J. Covasna va organiza împreună cu Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă, cu jandarmeria, executarea patrulărilor atât în mediul urban,
cât şi în mediul rural în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii;
- Folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă publică, cât şi
pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte;
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- În sprijinul asigurării pazei obşteşti a comunelor, pe timp de noapte se vor căuta licitarea acestor servicii unor societăţi civile specializate în acest
sens;
- Identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare socială a infractorilor depistaţi(Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a
infractorilor), îndeosebi a majorilor cu capacitate de muncă;
- Scăderea timpului de reacţie şi creşterea operativităţii în intervenţie a formaţiunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetăţeni,
folosindu-se grila de monitorizare zilnică;
- Operativitate în rezolvarea sesizărilor primite de la cetăţeni şi intervenţia la apelurile de urgenţă 112 în limita competenţelor legale;
- Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale pentru depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii şi a altor persoane care frecventează
locuri cu impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea serviciilor şi instituţiilor din domeniu pentru identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare
socială a celor depistaţi.
2. Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat
- Organizarea de acţiuni pentru popularizarea legislaţiei în unităţile de învăţământ în scopul prevenirii fenomenului infracţional în rândul elevilor şi
permanentizarea legăturii cu instituţiile de învăţământ pentru cunoaşterea din timp a cazurilor de absenteism şcolar, devianţă comportamentală şi
delincvenţă juvenilă în şcoli şi împrejurimile acestora;
- Organizarea unor controale împreună cu Direcţia pentru Tineret, cu Inspectoratul Judeţean Şcolar, în baruri şi restaurante pentru depistarea elevilor
care în loc de şcoală frecventează locale;
- Executarea de controale pe linia protejării fondului forestier; pietrişuri;
- Executarea de controale pe linia comercializării brazilor în perioada Sărbătorilor de iarnă;
- Elaborarea unei plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole în baza Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- Acţiuni pentru combaterea încălcărilor de lege comise de muncitorii sezonieri din alte judeţe sosiţi în Judeţul Covasna în perioada lucrărilor
agricole;
- Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat;
- Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera crimei organizate, a traficului
şi consumului ilicit de droguri;
- Creşterea eficienţei activităţii de cercetare la faţa locului a infracţiunilor;
- Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea criminalităţii, în
parteneriat cu cetăţenii, aprofundarea cunoaşterii persoanelor pretabile la săvârşirea de fapte antisociale, asigurarea prezenţei în stradă, în zonele şi
locurile cu risc infracţional;
- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării persoanelor cu comportament
deviant sau violent.
3. Prevenirea şi lupta împotriva corupţiei
- 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;
- Intensificarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de corupţie în toate domeniile de activitate
prin angrenarea întregului efectiv în activitatea de culegere de date şi informaţii pe această linie;
- Implicarea cetăţenilor în prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, informându-i prin toate mijloacele legale despre drepturile lor precum şi despre
organismele la care pot apela.
În sensul celor de mai sus dotarea A.T.O.P. cu o video-cameră cu infra.
4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare
- 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.
5. Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Reducerea numărului de accidente rutiere grave
- 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,
integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor
de risc;
- Implicarea conducerii Consiliului Judeţean Covasna în activitatea de convingere a consiliilor locale de la nivelul primăriilor comunale de a adopta
hotărâri, în baza legii în vigoare, care să conducă la realizarea unor drumuri secundare „DRUMURI DE BICICLETE”(care vor putea fi folosite şi pentru
utilaje agricole şi atelaje);
- Identificarea, cu ajutorul echipelor tehnice ale Registrului Auto Român Filiala Covasna, a autovehiculelor care prezintă deficienţe tehnice şi
scoaterea acestora din trafic;
- Intensificarea programului de educaţie rutieră în şcoli. Mediatizarea aspectelor de interes din domeniu;
- Monitorizarea traseelor rutiere cu risc ridicat de accidente şi asigurarea prezenţei în teren a efectivelor.
Generalizarea procedurile de achiziţii şi finalizarea, implementare a Sistemului de monitorizare cu camere video a punctelor de intrare/ieşire în/din
judeţ şi de amplasare sistemului radar pentru controlarea traficului rutier pe DN 11, şi DN 12.
6. Organizarea de controale în pieţe, târguri şi oboare
- În cooperare cu reprezentanţii Gărzii Financiare, Inspectoratul Sanitar-veterinar, Oficiul pentru Protecţia consumatorilor, etc. se vor intensifica
acţiunile şi controalele din târguri, pieţe şi oboare, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei în domeniu;
- Realizarea şi transmiterea de informări către A.T.O.P. privind activităţile desfăşurate, concluziile desprinse şi măsurile ce au fost întreprinse de
fiecare instituţie abilitată în parte;
- Disponibilitate sporită din partea organelor de poliţie la solicitările administratorilor pieţelor în vederea organizării acţiunilor de control cu privire
la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează;
- Organele de poliţie să acorde în permanenţă sprijinul necesar Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Covasna, precum şi
reprezentanţilor împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice care efectuează activitate de control.
Protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, prin intermediul organelor de poliţie şi a organismelor specializate ale statului împotriva
riscului de a achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea.
Modalităţi proprii de acţiune şi direcţii principale:
- adaptarea activităţilor I.P.J. Covasna la prevederile Strategiei de modernizare a Poliţiei Române;
- creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional;
- realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice;
- iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii;
- consolidarea prin dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea şi permanentizarea acţiunilor de parteneriat;
- participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la realizarea climatului de
ordine şi siguranţă publică;
- realizarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică ca serviciu public în slujba comunităţii;
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- adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă;
- creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative;
- realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă, prin:
- întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
- Încheierea de protocoale cu mass–media scrisă şi audio vizuală;
- Actualizarea permanentă a site-ului I.P.J. Covasna;
- adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat;
- Măsuri pentru atragerea tinerilor aparţinând etniei maghiare în rândurile I.P.J. Covasna, organizarea de curs de limba maghiară pentru
personalul IPJ Covasna;
- crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din domeniul ordinii publice;
- perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare şi securitate naţională,
precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu.
Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali
1. Creşterea gradului de siguranţă în spaţiul public prin readaptarea permanentă şi obiectivă a dispozitivului de siguranţă publică care va fi ancorat în
realitatea operativă prin crearea de structuri suple, capabile să aibă o reacţie eficientă pe fenomen infracţional;
2. Reducerea fenomenului infracţional în mediul rural cu 7%, prin organizarea permanentă de acţiuni poliţieneşti bazate pe informaţii şi documentări
prealabile, intensificarea întâlnirilor cu comunitatea şi reprezentanţii autorităţilor locale;
3. Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv infracţiunile de omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte;
4. În vederea îmbunătăţirii activităţilor de pregătire continuă;
5. Continuarea activităţilor preventive în localurile publice şi în locurile de agrement, în baza unor planuri de măsuri, în scopul reducerii cu 7% a
infracţionalităţii stradale sesizate;
6. Promovarea şi susţinerea unor proiecte de modificări structurale şi conceptuale în domeniul poliţiei judiciare şi de ordine publică;
7. Continuarea activităţilor pe drumurile publice şi în special pe sectoarele cu risc sporit de accidente rutiere, în scopul reducerii cu 5% accidentelor
de circulaţie;
8. Orientarea spre marea criminalitate prin creşterea cu 10% a cauzelor complexe soluţionate;
9. Creşterea cu peste 50% a gradului de identificare a autorilor din cauzele cu A.N. Sesizate;
10. Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de Criminalitate economico-financiară.
CAPITOLUL IV. Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna
Bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna asigură la nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice, fiind identificate
următoarele domenii în care activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna poate fi sprijinită:
- asigurarea cooperării cu instituţiile descentralizate, întreprinzători privaţi, administraţiile locale, etc., în derularea unor activităţi cu caracter
preventiv pentru creşterea sentimentului de siguranţă al cetăţenilor şi care vizează în principal următoarele aspecte:
- realizarea şi derularea unor programe în parteneriat vizând: reducerea fenomenului infracţional în rândul minorilor, prevenirea consumului de
droguri în rândul tinerilor, întărirea sistemelor de siguranţă pe timp de noapte pe raza localităţilor urbane şi rurale;
- realizarea unor pliante cu caracter preventiv ce urmează a fi difuzate în primării, şcoli şi populaţiei, în colaborarea cu A.T.O.P., Poliţia de
Proximitate si Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Covasna, popularizarea activităţii biroului unic, „Centru Info Casa
de Cultură a Sindicatelor”, înfiinţat prin colaborare cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar,-C.A.D.O., Centrul
Internaţional Antidrog şi pentru drepturile Omului;
- asigurarea unui iluminat corespunzător pe raza localităţilor urbane şi rurale;
Un domeniu prioritar în cadrul activităţii desfăşurate l-a constituit cel al muncii preventive. Pentru continuarea acestor activităţi se impune alocarea
de fonduri în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei muncii poliţieneşti, prin dotarea posturilor cu mijloace tehnice de ultimă generaţie,
ridicând astfel standardul muncii pe latura pro-active a poliţiei şi realizării unor programe punctuale sau generale de prevenire.
În ceea ce priveşte activitatea Politiei Rutiere, aceasta s-a desfăşurat având ca obiective prioritare scăderea victimizării populaţiei în accidente rutiere,
asigurarea unei mai bune fluenţe a traficului în contextul in care pe principalele artere ale municipiului reşedinţa de judeţ au fost executate lucrări de
reabilitare, obiectivul central l-a constituit creşterea siguranţei rutiere. Pentru asigurarea unei mai bune fluențe a traficului în contextul producerii unui
accident de circulaţie soldat cu blocarea circulaţiei este necesară dotarea poliției rutiere cu o automacara care să intervină în astfel de situaţii.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, lunar sau ori de câte ori este nevoie. La şedinţele
A.T.O.P. au dreptul să participe, cu statut de invitat, Prefectul judeţului, Preşedintele Consiliului Judeţean, conducătorii serviciilor publice descentralizate
ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Şedinţele A.T.O.P. pot fi şi publice.
În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare. Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică nu are competenţe în problemele operative ale Poliţiei.
PRESEDINTE A.T.O.P.
Ec. KISS Tiberiu

RAPORT DE ACTIVITATE al A.T.O.P. COVASNA pe 2010
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, organism cu rol consultativ fără personalitate juridică, constituită pe lângă Consiliul Judeţean
Covasna, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr. 787/2002, având ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa
cetăţeanului, sporirea eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna este constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003 a, cu modificările şi completările, ulterioare şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile legale atât în plen, cât şi în cele trei comisii de lucru. Membrii sunt în număr de 12, după cum urmează:
- 6 consilieri judeţeni;
- 1 subprefect;
- 1 şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna;
- 1 reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
- 3 reprezentanţi ai societăţii civile;
- Secretariatul compus din 2 persoane.
Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna sunt repartizaţi pe trei comisii de lucru, astfel:
a). Comisia nr. 1-comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii,este compusă din:
1. Kulcsár Terza József György, preşedintele comisiei, consilier judeţean;
2. Kiss Tiberiu, consilier judeţean;
3. Ördög Lajos, reprezentantul comunităţii;
4. Câmpeanu Cornel, comisar şef de poliţie, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie
4 membri, dintre care 2 consilieri judeţeni, şeful Inspectoratului Judeţean de
Poliţie şi un reprezentant al societăţii civile.
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b). Comisia nr. 2-comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali, este compusă din
1. Fejér László, preşedintele comisiei, reprezentantul comunităţii;
2. Farkas György, consilier judeţean;
3. Molnár Endre, consilier judeţean;
4. Ursache Ion, subprefect;
4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, subprefectul şi un reprezentant al societăţii civile.
c). Comisia nr. 3-comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului, este compusă din:
1. Calinic Sabin, preşedintele comisiei, consilier judeţean;
2. Bulgariu Valerian, comisar şef de poliţie, reprezentantul Corpului Naţional al poliţiştilor;
3. Gáj Nándor, reprezentantul comunităţii;
4. Ambrus József, consilier judeţean;
4 membri, din care 2 consilieri judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor şi un reprezentant al societăţii civile.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna îşi desfăşoară activitatea în baza PLANULUI STRATEGIC de activitate în slujba comunităţii,
pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, întocmit în 2008, prezentat şi aprobat în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna în anul 2009, aceste
capitole se referă la obiective şi priorităţi de interes naţional privind activitatea poliţiei, obiective şi priorităţi de interes local privind creşterea
capacităţii operative ale unităţilor de poliţie în domeniul combaterii criminalităţii organizate, combaterea violenţei în familie, protecţia patrimoniului,
creşterea gradului de siguranţă rutieră, îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă, indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul
poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a elaborat încă de la începutul anului, PROGRAMUL DE ACTIVITATE anual în plen şi pe cele trei
comisii de lucru, în baza căruia se organizează şi desfăşoară şedinţe trimestrial unde sunt prezentate şi analizate informări ale Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Covasna, privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului , siguranţa cetăţeanului, creşterea rolului opiniei publice,
modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna cu celelalte instituţii şi organizaţii cu
atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi
dotarea poliţiei.
În baza concluziilor desprinse în cadrul acestor şedinţe s-au făcut propuneri şi sau luat hotărâri cu caracter de recomandare care au fost duse la
îndeplinire de către membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a urmărit în permanenţă interesul şi sugestiile comunităţii, a întreţinut contact direct cu toţi
factorii implicaţi în asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei civice, siguranţa şi securitatea unităţilor de învăţământ, a manifestat
receptivitate la problemele sesizate şi constatate, prin dialog susţinut, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului pe raza
judeţului Covasna.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a întocmit şi expediat adrese cu datele de contact către toate Autorităţile Teritoriale de Ordine
Publică din ţară, iar către Consiliile locale şi unităţile de poliţie din judeţul Covasna au fost trimise anunţuri cu rolul şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică, programul de audienţe, care este zilnic între orele 8-16 la sediul Consiliului Judeţean Covasna, precum şi componenţa în plen şi pe
comisii.
În cursul anului 2009 s-a luat măsura prevăzută de PLANULUI STRATEGIC 2009 în Capitolul II-Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi
sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului-activităţi planificate „Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. Covasna-I.P.J. Covasna în localităţile
judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui
climat de ordine şi siguranţă publică; sens în care începând cu 10 februarie 2009, secretariatul A.T.O.P. în fiecare zi de marţi va avea program de
teren. Planificarea programului secretariatului, a preşedintelui pentru deplasări în teren, face parte integrantă din Strategia anuală pe 2009.
Preşedintele A.T.O.P. în aceste zile va avea şi audienţă în comunele, satele judeţului, pe probleme de ordine publică, şi nu numai. ”
Având în vedere că cu toate insistenţele preşedintelui autorităţii, nici până la ora actuală A.T.O.P. COVASNA nu are mijloc de transport pentru
deplasări în teritoriu, (iar alte judeţe precum Mureş are numai puţin de 15 autoturisme), aceste obiective nu au putut fi duse la rezolvare.
Văzând greutăţile cu care se confruntă A.T.O.P., în vederea atingerii obiectivelor propuse în Planul Strategic 2009, Preşedintele A.T.O.P. a convocat
şi consultat membrii A.T.O.P. , astfel s-a luat măsura de organizare a şedinţelor atât pe comisii cât şi în plen pe teren respectiv împărţirea judeţului pe
centre.
Astfel în 24 februarie a avut loc şedinţa A.T.O.P. la Baraolt, pentru această zonă.
- În 29 aprilie la Târgu Secuiesc deasemenea.
- În 26 mai şedinţa s-a organizat la zona Întorsura Buzăului.
- În 15 iunie la Centrul european de Studii Arcuş, pentru zona Sf. Gheorghe.
- În 27 octombrie, şedinţa a fost organizată la Covasna.
La toate şedinţele au fost invitaţi toţi primarii şi şefii de posturi din zonă. Deasemenea vă informăm, că la aceste şedinţe au participat pe lângă
membrii A.T.O.P., primari, şefii de posturi şi conducători de instituţii, conducători de Organizaţii ai rromilor, Prefectul Judeţului, reprezentanţii
Jandarmeriei, personalităţi care au atribuţii şi pot conlucra pentru asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, siguranţa cetăţeanului, creşterea
rolului opiniei publice, modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna cu celelalte instituţii
şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul
poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei.
La aceste şedinţe au participat ca invitaţi:
- reprezentanţi ai administraţiei publice locale;
- reprezentanţi ai Inspectoratului Finanţelor publice Judeţean Covasna;
- reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna;
- şefii de servicii din cadrul I.P.J. Covasna (Serv. Poliţiei Rutiere, Serv. Poliţiei de Ordine Publică, Serv. Criminalistic, Serv. De combatere a
Crimei Organizate şi a Consumului de Droguri);
La şedinţa din 15 iunie la Centrul european de Studii Arcuş, pentru zona Sf. Gheorghe a luat parte domnul Prefect, György Ervin.
Din păcate trebuie să menţionăm că dacă şefii posturilor de poliţie au fost bine mobilizaţi (prin grija Inspectoratului de Poliţie) pentru a fi prezenţi la
aceste şedinţe, nu acelaşi lucru se poate afirma despre primarii comunelor, respectiv oraşelor, cu toate că cu o săptămână înainte de şedinţe secretariatul
A.T.O.P. a înştiinţat toţi primarii, iar în preziua şedinţei prin telefon au reînştiinţat, domnii primari din Hăghig, Ozun, Sf. Gheorghe, Malnaş, Bodoc,
Ghidfalău, Chichiş nu au găsit timp şi bunăvoinţa să dea curs invitaţiei, deşi s-au combătut probleme arzătoare pentru comunităţile locale.
Cu ocazia deplasărilor în judeţ membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Autorităţii, secretariatul acestuia au stat de vorbă cu cetăţenii
purtând un dialog şi constatare la faţa locului a problemelor cu care se confruntă comunitatea, găsirea de soluţii optime de rezolvare împreună a
neregulilor constatate, împreună cu:
- reprezentanţi ai administraţiei publice locale (primar, vice - primar);
- şefii unităţilor de poliţie locale;
- prim procuror;
- şefii serviciului public Poliţia Comunitară;
- reprezentanţi ai etniei rromilor;
- alţi invitaţi.
În 2009, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi-a desfăşurat activitatea atât în plen cât şi în comisii de lucru.
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În luna octombrie 2009, o delegaţie condusă de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi membrii A.T.O.P. Covasna, format din: preşedintele,
secretarul, Şeful Inspectoratului de Poliţie, au participat la Zalaegerszeg, la o Conferinţă internaţională cu tema „Președinția UE – Poliţia, 2011” unde
şeful Inspectoratului de Poliţie, a prezentat situaţia actuală a poliţiei româneşti.
Cu prilejul deplasărilor în localităţile din judeţ au fost analizate şi dezbătute probleme ca:
- asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului pe raza localităţilor urbane şi rurale,
- coordonarea activităţilor de colaborare între consiliul local, poliţie, poliţia comunitară, jandarmerie, reprezentanţi ai etniei rromilor;
- dotarea unităţilor de poliţie cu autoturisme şi alte bunuri (calculatoare, fax-uri, copiatoare, aparate foto, etc.);
- modul de asigurare al pazei în comune şi sate pe timp de noapte precum şi paza produselor agricole de pe câmp;
- prevenirea şi combaterea furturilor de fier vechi, legalitatea funcţionării centrelor de colectare;
- o atenţie sporită a fost acordată persoanelor de etnie rromă, respectiv urmărirea eliberării certificatelor de naştere a copiilor, eliberarea cărţilor
de identitate, atragerea la educaţie, integrarea socială a acestora, probleme mai deosebite fiind în localităţile Boroşneul Mare, Belin, Vâlcele-Araci,
Cătălina.
În urma deplasărilor efectuate în localităţile din judeţ şi a întâlnirilor membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică cu reprezentanţii
administraţiei publice locale, poliţiei, precum şi cu factorii implicaţi prin dialog şi coordonare a activităţilor desfăşurate toate în folosul cetăţeanului, au
fost soluţionate, clarificate probleme ca:
- coordonarea activităţii de soluţionare a situaţiei existente privind circulaţia tractoarelor şi remorcilor agricole neînmatriculate pe drumurile
publice în perioada campaniei de primăvară, întrucât erau divergenţe între poliţie şi proprietarii acestora;
- coordonarea activităţilor privind organizarea şi funcţionarea pazei în comune şi sate pe timp de noapte, precum şi paza produselor agricole de
pe câmp, sens în care au fost întocmite şi trimise adrese cu recomandări precise către toate consiliile locale şi comunale de a-şi asigura paza pe raza de
competentă;
- folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă publică, cât
şi pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte;
sprijinul asigurării pazei obşteşti a comunelor, pe timp de noapte;
- licitarea acestor servicii unor societăţi civile specializate în acest sens, folosirea posibilităţii oferite de Agenţiile de pază din judeţ, cum ar fii
Agenţia De Protecţie şi Pază-Ares SECURITY care pot venii în ajutorul comunităţilor locale.
În vederea asigurării unui climat sporit de siguranţă civică a comunităţii, asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa bunurilor persoane, prevenirea
şi combaterea traficului de persoane, prevenirea şi combaterea consumului de droguri în special în rândul elevilor, prevenirea accidentelor rutiere,
prevenirea infracţiunilor de tâlhărie şi a violenţei în familie, reducerea furturilor din locuinţe, prevenirea criminalităţii în mediul rural, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna au căutat o bună colaborare cu instituţii,
organizaţii, O.N.G.-uri, după cum urmează:
- Consiliul Judeţean Covasna;
- Instituţia Prefectului Judeţului Covasna;
- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna;
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna;
- Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Covasna;
- Centrul de Prevenire a Violenţei în familie;
- Biserici;
- Centrul de Prevenire, Consiliere Antidrog Covasna;
- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Covasna;
- Direcţia de Sănătate Publică Covasna.
În baza acestor colaborări, o atenţie deosebită a fost şi este acordată activităţilor cu caracter de informare şi prevenire a populaţiei, activităţi ce se
desfăşoară în strânsă colaborare cu Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna.
Activităţile desfăşurate de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Covasna s-a circumscris obiectivelor cuprinse în programele prioritare de
prevenire, în proiectele manageriale ale diferitelor structuri, precum şi celor cuprinse în protocoalele de colaborate cu celelalte instituţii cu atribuţiuni în
domeniul ordinii publice.
Dintre acestea, cele mai importante au fost:
- Programul naţional de prevenire a accidentelor rutiere;
- Programul naţional de prevenire a infracţionalităţii în mediul rural;
- Programul naţional de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
- Programul local de combatere a infracţionalităţii de mică violenţă.
Rezultate pe anul 2009:
- penultimul loc din ţară la infracţiuni sesizate;
- criminalitatea stradală cel mai mic nivel din ţară;
- intervenţia poliţiei sub 10 minute de la apelul de urgenţă 112 în 90% din cazuri;
- nu avem fenomenul „copii străzii”, ca o bună colaborare Consiliul Judeţean, Autoritatea Tutelară şi Direcţia pentru Protecţia Copilului Aflat în
Dificultate, A.T.O.P., Inspectoratul Judeţean de Poliţia;
- printre ultimele locuri pe ţară, la accidente de circulaţie cu 104 accidente grave.
Ca o problemă, care persistă de ani de zile, Autoritatea de Ordine Publică, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, care stă la baza funcţionării acestei instituţii nu prevede din păcate, ca o scăpare a
legislativului, prezenţa la şedinţele A.T.O.P. al Jandarmeriei, şi a Poliţiei Comunitară.
Este în lucru un astfel de proiect de act normativ, dar deocamdată nu este nici o schimbare.
Secretariatul A.T.O.P. Covasna, invită aleatoriu la toate şedinţele ordinare, organele de mai sus, unde Jandarmeria este prezent, din păcate Poliţia
Comunitară, nu onorează prezenţa la aceste şedinţe.
În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare. Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică nu are competenţe în problemele operative ale Poliţiei
PREŞEDINTE A.T.O.P.
Ec. KISS Tibor
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