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Nr. Hotărârea Pag. 

80 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Lucrări de separare a utilităților comune, 

extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului 

Județean Covasna”, faza Studiu de Fezabilitate 
 

3 

81 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2011 
 

3 

82 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat 

judeţul Covasna în managementul şi implementarea 

Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă” şi a cheltuielilor 

legate de Proiect 
 

11 

83 pentru modificarea anexelor nr. 1, 1a şi 1b la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 147/2010 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice 

subordonate acestuia pentru anul 2011 
 

11 

84 privind aprobarea asocierii județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe și cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări 

de asfaltare și a amenajării unei parcări în incinta 

Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” 
 

14 

85 privind aprobarea asocierii județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe în vederea dezvoltării turismului în 

municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
 

15 

 

 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

86 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a 

unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. 

Gheorghe și din administrarea Consiliului local al 

municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al 

județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna situat în Sf. Gheorghe, str. 

Cimitirului, jud. Covasna 
 

15 

87 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a 

unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. 

Gheorghe și din administrarea Consiliului local al 

municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al 

județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Libertății nr. 19, jud. Covasna 
 

16 

88 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 32/2011 și a art. 6 și 7 al Hotărârii 

Consiliului Județean Covasna nr. 73/2011 
 

16 

89 pentru modificarea Contractului de Concesiune nr. 

3/05.01.2005 încheiat între Consiliul Județean 

Covasna și Dr. Pălășan Nicolae 
 

17 

90 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2011-2012 
 

17 

91 privind aprobarea Regulamentului local de implicare 

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului 
 

18 

92 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind 

stabilirea traseelor şi programului de transport 

privind transportul de persoane prin curse regulate în 

trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 
 

23 
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DISPOZIŢII 
 

Nr. Dispoziţia Pag. 

191 cu privire la aprobarea efectuării unor virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe anul 2011 în bugetul 

instituţiilor publice de interes judeţean 

30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE ACTE 
 

 

 Alte acte 
 

Pag. 

 Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2010 30 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. Hotărârea Pag. 

93 privind solicitarea de transmitere a imobilului - 

Centrul de agrement Pădureni - din domeniul public 

al statului şi din administrarea Direcției Județene 

pentru Tineret - Covasna în proprietatea publică a 

judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

28 

94 privind solicitarea transmiterii a unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi 

Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Covasna în domeniul public al Judeţului Covasna şi 

în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

28 

 

 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

95 privind solicitarea de transmitere a unor imobile 

aparținând - Centrului de agrement Crasna - din 

domeniul privat al statului în proprietatea publică a 

judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

29 

96 privind aprobarea propunerii de modificare a 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe și 

înființarea unor linii de gardă 
 

29 

 

 



 3 

HOTĂRÂREA Nr. 80/2011 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și 

amenajări interioare la sediul Consiliului Județean 

Covasna”, faza Studiu de Fezabilitate 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie 

„Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și amenajări 

interioare la sediul Consiliului Județean Covasna”, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, art. 

44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul 

nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a 

unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii”, cu modificările și completările ulterioare, 

văzând Avizul Comisiei Tehnico-economice a Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 12/26.05.2011, în baza art. 91 alin. (3) lit. 

„f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de 

separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare 

la sediul Consiliului Județean Covasna”, faza Studiu de 

Fezabilitate, elaborată de SC INSTAL-ALL SRL, prevăzute în 

anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 80/2011 se poate studia la Compartimentul 
administrație publică. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 80/2011 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie 

„Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean Covasna”  
 

1. ̀ Valoarea totală a investiţiei cu TVA: 1.779.400 lei, din care C+M: 1.440.239 lei. 

2. Durata de execuţie: 12 luni calendaristice de la încheierea contractului de lucrări. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 81/2011 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2011 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011, având în 

vedere: raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de 

avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna întocmite în acest sens, art. 19 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ţinând cont de adresa Ministerului 

Sănătăţii nr. CS.A./4178/09.05.2011 transmisă Direcţiei de 

Sănătate Publică a Judeţului Covasna, în baza art. 91 alin. (3) 

lit. „a” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2011, conform anexelor nr. 1E, 1/1b, 1/2d, 1/13b, 1/26b 1/33a, 

1/40, 2
2
, VP

3
, VP2c, 2

VP2 
, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna
 

Anexa nr. 1E la Hotărârea nr. 81/2011 

BUGETUL LOCAL pe anul 2011 (mii lei) 

Județul Covasna 

Rectificare 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 
Trim. 

II. 
Trim. 

III. 
Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+06.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 953.80   -1639.20 -77.00 2670.00 

3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 3.80   3.80     

54 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.80   3.80     

64 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+ 

35.02+36.02+37.02) 
00.14 3.80   3.80     

88 
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+ 
37.02.03+37.02.04+37.02.50) 

37.02 3.80   3.80     

89 Donații și sponsorizări 37.02.01 3.80   3.80     

109 IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

110 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE (cod 42.02+43.02) 
00.18 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

111 Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

128 
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor la spitale 
(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 

42.02.16 3523.00     273.00 3250.00 

129 

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 
sănătate 

42.02.16.01 2185.00       2185.00 

131 
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

altor investiții în sănătate 
42.02.16.03 1338.00     273.00 1065.00 

133 

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către 

bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 

42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03) 

42.02.18 -2573.00   -1643.00 -350.00 -580.00 

134 
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către 
bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și 

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 

42.02.18.01 -1235.00   -1235.00     

136 
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către 
bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 

42.02.18.03 -1338.00   -408.00 -350.00 -580.00 

206 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 49.02 1869.40   -878.10 -77.00 2824.50 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
1869.40   -878.10 -77.00 2824.50 

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.80   3.80     

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -40.00   -40.00     

5 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 -40.00   -40.00     

6 Salarii de bază 10.01.01 -40.00   -40.00     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 1493.80   1493.80     

83 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 
20.30.09+20.30.30) 

20.30 1493.80   1493.80     

87 Chirii 20.30.04 3.00   3.00     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 1490.80   1490.80     

111 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 -1450.00   -1450.00     

112 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -1450.00   -1450.00     

165 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS-

TRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

166 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 868.10   868.10     

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 868.10   868.10     

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 868.10   868.10     

236 Construcții 71.01.01 868.10   868.10     

208 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+ 

55.02+56.02) 
50.02 -655.70   -655.70     

209 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 794.30   794.30     

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
794.30   794.30     

3 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+ 
59) 

01 3.80   3.80     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 3.80   3.80     

83 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 

20.30.09+20.30.30) 
20.30 3.80   3.80     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 3.80   3.80     

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 790.50   790.50     

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 790.50   790.50     

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 790.50   790.50     

236 Construcții 71.01.01 790.50   790.50     

211 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 794.30   794.30     

212 Autorități executive 51.02.01.03 794.30   794.30     

213 
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+ 

54.02.10+54.02.50) 
54.02 -1450.00   -1450.00     

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-1450.00   -1450.00     

3 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+ 
59) 

01 -1450.00   -1450.00     

111 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 -1450.00   -1450.00     

112 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -1450.00   -1450.00     

215 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 -1450.00   -1450.00     

243 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+ 

66.02+67.02+68.02) 
63.02 1075.10   -1672.40 -77.00 2824.50 

261 Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1075.10   -1672.40 -77.00 2824.50 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  

1075.10   -1672.40 -77.00 2824.50 

165 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS-

TRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

166 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 77.60   77.60     

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 77.60   77.60     

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 77.60   77.60     

236 Construcții 71.01.01 77.60   77.60     
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

263 
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 

66.02.06.03) 
66.02.06 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

264 Spitale generale 66.02.06.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

267 Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50 77.60   77.60     

268 Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50 77.60   77.60     

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -40.00   -40.00     

5 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 -40.00   -40.00     

6 Salarii de baza 10.01.01 -40.00   -40.00     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 40.00   40.00     

83 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 
20.30.09+20.30.30) 

20.30 40.00   40.00     

87 Chirii 20.30.04 3.00   3.00     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 37.00   37.00     

324 
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+ 
84.02+87.02) 

79.02 1450.00   1450.00     

346 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 1450.00   1450.00     

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  

1450.00   1450.00     

3 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+ 

59) 
01 1450.00   1450.00     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 
20.16+20.18 la 20.27+20.30) 

20 1450.00   1450.00     

83 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 

20.30.09+20.30.30) 
20.30 1450.00   1450.00     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 1450.00   1450.00     

348 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 1450.00   1450.00     

349 Drumuri și poduri 84.02.03.01 1450.00   1450.00     

364 VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 00.01-49.02) 96.02 -915.60   -761.10   -154.50 

367 DEFICIT 99.02 915.60   761.10   154.50 

369 
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+ 

00.17) - TOTAL 
00.01 3.80   3.80     

370 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+29.00.02) 00.02 3.80   3.80     

419 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14+37.02.03) 00.12 3.80   3.80     

429 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+ 

35.02+36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50+37.02) 
00.14 3.80   3.80     

452 
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+ 

37.02.03+37.02.50) 
37.02 3.80   3.80     

453 Donații și sponsorizări (cod 37.02.01) 37.02.01 3.80   3.80     

488 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+ 
59.02+63.02+69.02+79.02) 

49.02 3.80   3.80     

489 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+ 

55.02+56.02) 
50.02 -1446.20   -1446.20     

490 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 3.80   3.80     

491 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 3.80   3.80     

492 Din total capitol: 51.02.01.03 3.80   3.80     

493 
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+ 
54.02.10+54.02.50) 

54.02 -1450.00   -1450.00     

494 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 -1450.00   -1450.00     

600 
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+ 
84.02+87.02) 

79.02 1450.00   1450.00     

622 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 1450.00   1450.00     

624 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 1450.00   1450.00     

625 Drumuri și poduri 84.02.03.01 1450.00   1450.00     

643 
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE-TOTAL (cod 

11.02+36.02+37.02+39.02+42.02+45.02) 
00.01 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

660 IV. SUBVENȚII (cod 00.19) 00.17 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

661 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (cod 00.19) 

00.18 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

662 Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 950.00   -1643.00 -77.00 2670.00 

679 
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor la spitale 
(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 

42.02.16 3523.00     273.00 3250.00 

684 

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către 

bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 
42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03) 

42.02.18 -2573.00   -1643.00 -350.00 -580.00 

735 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 
49.02 1865.60   -881.90 -77.00 2824.50 

736 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+ 
55.02) 

50.02 790.50   790.50     

737 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 790.50   790.50     

738 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 790.50   790.50     

739 Autorități executive 51.02.01.03 790.50   790.50     

762 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+ 

66.02+67.02+68.02) 
63.02 1075.10   -1672.40 -77.00 2824.50 

780 Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1075.10   -1672.40 -77.00 2824.50 

782 
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 

66.02.06.03) 
66.02.06 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

783 Spitale generale 66.02.06.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

786 Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50 77.60   77.60     
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

787 Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50 77.60   77.60     

882 VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 00.01-49.02) 96.02 -915.60   -761.10   -154.50 

885 DEFICIT 99.02 915.60   761.10   154.50 

 

Anexa nr. 1/1b la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe 

Subcapitolul 51.02.01.03 Autorități executive 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA 
DE DEZVOLTARE)  

794.30 
 

794.30     

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
 

3.80 
 

3.80     

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.80 
 

3.80     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 
la 20.27+20.30) 

20 3.80 
 

3.80     

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 3.80 
 

3.80     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 3.80 
 

3.80     

164 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 
 

790.50 
 

790.50     

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 790.50 
 

790.50     

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 790.50 
 

790.50     

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 790.50 
 

790.50     

236 Construcții 71.01.01 790.50 
 

790.50     

 

Anexa nr. 1/2d la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 
Trim. 

II. 
Trim. 

III. 
Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA 

DE DEZVOLTARE)  
-1450.00   -1450.00     

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
 

-1450.00   -1450.00     

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -1450.00   -1450.00     

111 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 -1450.00   -1450.00     

112 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 -1450.00   -1450.00     

 

Anexa nr. 1/13b la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Capitolul 66.02 Sănătate 

Subcapitolul 66.02.06.01 Spitale generale 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA 

DE DEZVOLTARE)  
997.50 

 
-1750.00 -77.00 2824.50 

164 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 
 

997.50 
 

-1750.00 -77.00 2824.50 

165 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (cod 51.02) 

51SD 997.50 
 

-1750.00 -77.00 2824.50 

166 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 997.50 
 

-1750.00 -77.00 2824.50 

174 
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății 

51.02.28 997.50 
 

-1750.00 -77.00 2824.50 

 

Anexa nr. 1/26b la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

DGASPC 

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul 68.02.06.01 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 
Trim. 

II. 
Trim. 

III. 
Trim. 

IV. 

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -40.00   -40.00     

5 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 -40.00   -40.00     

6 Salarii de bază 10.01.01 -40.00   -40.00     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.27+20.30) 
20 40.00   40.00     

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 40.00   40.00     

87 Chirii 20.30.04 3.00   3.00     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 37.00   37.00     
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Anexa nr. 1/33a la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorităţi executive 

Capitolul 84.02 Transporturi 

Subcapitolul 84.02.03.01.01 Drumuri și poduri 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA 
DE DEZVOLTARE)  

1450.00   1450.00     

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
 

1450.00   1450.00     

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1450.00   1450.00     

35 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.27+20.30) 
20 1450.00   1450.00     

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1450.00   1450.00     

91 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 1450.00   1450.00     

 

Anexa nr. 1/40 la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Autorități executive (Gard Stomatologie) 

Capitolul 66.02 Sănătate 

Subcapitolul 66.02.50.50 Alte instituții și acțiuni sanitare 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE 

DEZVOLTARE)  
77.60 

 
77.60     

164 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 
 

77.60 
 

77.60     

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 77.60 
 

77.60     

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 77.60 
 

77.60     

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 77.60 
 

77.60     

236 Construcții 71.01.01 77.60 
 

77.60     

 

Anexa nr. 22 la Hotărârea nr. 81/2011 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2011 (mii lei) 

cu finanţare din bugetul local 
 

Denumirea 
Program 

actualizat 
Influenţe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 8,892.35 868.10 9,760.45 

A) Investiţii în continuare 3,724.40 0.00 3,724.40 

B) Investiţii noi 582.00 868.10 1,450.10 

C) Alte cheltuieli de investiţii 4,585.95 0.00 4,585.95 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 8,226.00 0.00 8,226.00 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 956.40 790.50 1,746.90 

Subcap. 51.02.01.03 Autorităţi executive 956.40 790.50 1,746.90 

A) Investiţii în continuare 173.40 0.00 173.40 

Construcţii pentru marcarea limitei de judeţ, comunele Chichiş şi Oituz 173.40 0.00 173.40 

Chichiş 78.70   78.70 

Oituz 94.70   94.70 

B) Investiţii noi   790.50 790.50 

Lucrările de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean 

Covasna 
  790.50 790.50 

C) Alte cheltuieli de investiţii 783.00 0.00 783.00 

Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului judeţului 220.00   220.00 

Reabilitare sediu CJC inclusiv amenajare hol intrare principală 186.00   186.00 

Sistem de votare 200.00   200.00 

Program urmărire documente, arhivare 60.00   60.00 

Imprimanta reţea (2 buc) 24.00   24.00 

Calculator (14 buc) 56.00   56.00 

Software (Office 2007 - 10 buc) 12.00   12.00 

Laptop (5 buc) 25.00   25.00 

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 100.00 0.00 100.00 

Subcap. 54.02.50 Alte servicii publice generale 100.00 0.00 100.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 100.00 0.00 100.00 

Aparatură tehnică pentru proiectul „Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la 

punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna” 
100.00   100.00 

3. Cap. 65.02 Învăţământ 8.00 0.00 8.00 

Subcap. 65.02.07.04 Şcoala Specială Olteni 8.00 0.00 8.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 8.00 0.00 8.00 

Cazan lemne 8.00   8.00 

4. Cap. 66.02 Sănătate 1,929.00 77.60 2,006.60 

Subcap. 66.02.06.01 Spitale generale 1,929.00 0.00 1,929.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1,929.00 0.00 1,929.00 

Lucrări complementare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” (SF) 60.00   60.00 

Studiu de fezabilitate - Completarea sistemului de preparare a apei calde menajere prin instalarea sistemului 

care utilizează energie solară la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 
127.00   127.00 

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” (proiect tehnic) 1,742.00   1,742.00 

Subcap. 66.02.50.50 Alte instituții şi acţiuni sanitare 0.00 77.60 77.60 

B) Investiţii noi 0.00 77.60 77.60 

Reconstruirea gardului Stomatologiei Str. Spitalului nr. 2 mun. Sf. Gheorghe 0.00 77.60 77.60 

5. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie 639.00 0.00 639.00 
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Denumirea 
Program 

actualizat 
Influenţe 

Program 

rectificat 

Subcap. 67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” 57.00 0.00 57.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 57.00 0.00 57.00 

Instalaţie de sonorizare 20.00   20.00 

Sistem de iluminat 20.00   20.00 

Scenă mobilă 17.00   17.00 

Subcap. 67.02.03.03 Muzeul Naţional Secuiesc 582.00   582.00 

B) Investiţii noi 582.00   582.00 

Lucrări de renovare parţială la corpul A al clădirii Muzeului Naţional Secuiesc parte componentă a proiectului 

„Reabilitarea ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc” 
582.00   582.00 

6. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 2,217.00 0.00 2,217.00 

Subcap. 68.02.06 Asistență socială pentru familie şi copii 2,141.00 0.00 2,141.00 

A) Investiţii în continuare 1,921.00   1,921.00 

Extindere casă de tip familial str. Victor Babeș Sf. Gheorghe 121.00   121.00 

Reamenajare, recompartimentare şi mansardare imobil situat în Str. Presei nr. 8/A Sf. Gheorghe 1,800.00   1,800.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 220.00 0.00 220.00 

Reabilitarea clădirii Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc (proiectare) 15.00   15.00 

Extindere case de tip fam. Tinoasa, Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc - cheltuieli de proiectare şi documentaţii 
avize, acorduri, autorizarea execuţiei 

17.00   17.00 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copii străzii, Sf. Gheorghe - cheltuieli de proiectare şi 

documentaţii avize, acorduri, autorizarea execuţiei 
24.00   24.00 

Reparaţii capitale şi extinderi la Centrul de servicii comunitare Sf. Gheorghe - documentare avize, proiect 

tehnic 
35.00   35.00 

Studiu de fezabilitate - Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energie solară 
pentru şapte locaţii din cadrul DGASPC Covasna 

20.00   20.00 

Autoturism (2 buc) 80.00   80.00 

Sobă de gătit electronică 15.00   15.00 

Licenţe informatice 8.00   8.00 

Licenţe pentru teste psihologice 6.00   6.00 

Subcap. 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 76.00 0.00 76.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 76.00 0.00 76.00 

Studiu de fezabilitate - Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energie regenerabilă 
la imobilul Căminul Persoane Vârstnice Hăghig, judeţul Covasna 

36.00   36.00 

Autoturism 40.00   40.00 

8. Cap. 70.02 Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 100.00   100.00 

Subcap. 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 100.00   100.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 100.00   100.00 

Locuinţe de serviciu pentru specialiști 100.00   100.00 

9. Cap. 74.02 Protecţia mediului 52.95 0.00 52.95 

Subcap. 74.02.03 Reducerea şi controlul poluării 52.95 0.00 52.95 

C) Alte cheltuieli de investiţii 52.95 0.00 52.95 

Studiu de fezabilitate în vederea transformării cantoanelor Hatod şi Bixad în puncte de vizitare situri Natura 

2000 şi realizare punct de vizitare pentru situl Apa Roşie la Estelnic 
52.95   52.95 

10. Cap. 84.02 Transporturi 2,160.00 0.00 2,160.00 

Subcap. 84.02.03.01 Drumuri şi poduri 2,160.00 0.00 2,160.00 

A) Investiţii în continuare 920.00   920.00 

Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 pe DJ 121A km 42+000-42+300 520.00   520.00 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin la DJ 103E km 18+103 400.00   400.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1,240.00 0.00 1,240.00 

Achiziţionare autovehicul multifuncţional pentru întreţinere drumuri 1,240.00   1,240.00 

11. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 730.00 0.00 730.00 

Subcap. 87.02.04 Turism 730.00 0.00 730.00 

Lucrări noi 440.00   440.00 

Drumul apelor minerale - LOT 1 (taxă ISC, dirigenţie şantier, publicitate) 440.00   440.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 290.00 0.00 290.00 

Drumul apelor minerale - LOT 1 20.00   20.00 

Bază de tratament Hătuica, comuna Catalina (lucrări complementare) 270.00   270.00 

Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Articol 56 102,528,570   102,528,570 

Cap. 84.02 Transporturi 63,035,000   63,035,000 

Subcap.84.02.03.01 Drumuri și poduri 63,035,000   63,035,000 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 63,035,000   63,035,000 

Lucrări în continuare 63,035,000   63,035,000 

Reabilitare drum judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc 63,035,000   63,035,000 

Cap. 74.02 Protecţia mediului 38,654,000   38,654,000 

Subcap. 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 38,654,000   38,654,000 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 38,654,000   38,654,000 

Lucrări noi 38,654,000   38,654,000 

Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna 38,654,000   38,654,000 

Cap. 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 84,000   84,000 

Subcap. 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regională şi socială 84,000   84,000 

Programe din Fondul Social European (FSE) -56.02 84,000   84,000 

Lucrări în continuare 84,000   84,000 

Noi oportunităţi de angajare în mediul rural prin telemuncă 84,000   84,000 

Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 755,570   755,570 

Subcap. Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 755,570   755,570 

Programe din Fondul Social European (FSE) -56.02 755,570   755,570 

Lucrări noi 755,570   755,570 

Planificare strategică prin cooperare interjudețeană 755,570   755,570 
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Anexa nr. VP3 la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (mii lei) 

Județul Covasna 
 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

42 IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

48 
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+ 

43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 
43.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

51 Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea sănătății 43.10.14 47.50   -107.00   154.50 

53 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 
investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 

43.10.16 3523.00     273.00 3250.00 

54 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 
sănătate 

43.10.16.01 2185.00       2185.00 

56 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor 

investiții în sănătate 
43.10.16.03 1338.00     273.00 1065.00 

57 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+ 

43.10.17.02+43.10.17.03) 

43.10.17 -2573.00   -1643.00 -350.00 -580.00 

58 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 

comunicații în urgență în sănătate 

43.10.17.01 -1235.00   -1235.00     

60 
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 
locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 

43.10.17.03 -1338.00   -408.00 -350.00 -580.00 

111 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  

997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 997.50   -1300.00   2297.50 

237 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 997.50   -1300.00   2297.50 

242 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03     -450.00 -77.00 527.00 

140 Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  

997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 997.50   -1300.00   2297.50 

237 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 997.50   -1300.00   2297.50 

242 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03     -450.00 -77.00 527.00 

142 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) 66.10.06 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

143 Spitale generale 66.10.06.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

347 
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL (cod 00.12+ 

00.15+00.17+45.10) 
00.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

356 IV. SUBVENȚII (cod 00.18+43.10) 00.17 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

360 
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+ 

43.10.16+43.10.17) 
43.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

361 
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea sănătății (cod 
43.10.14) 

43.10.14 47.50   -107.00   154.50 

362 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 3523.00     273.00 3250.00 

363 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate (cod 43.10.16.01) 

43.10.16.01 2185.00       2185.00 

365 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor 
investiții în sănătate (cod 43.10.16.03) 

43.10.16.03 1338.00     273.00 1065.00 

366 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+ 
43.10.17.02+43.10.17.03) 

43.10.17 -2573.00   -1643.00 -350.00 -580.00 

367 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 
comunicații în urgență în sănătate (cod 43.10.17.01) 

43.10.17.01 -1235.00   -1235.00     

369 
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate (cod 43.10.17.03) 
43.10.17.03 -1338.00   -408.00 -350.00 -580.00 

416 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+ 
63.10+69.10+79.10) 

49.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

445 Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

447 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) 66.10.06 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

448 Spitale generale 66.10.06.01 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 
 

Anexa nr. VP2c la Hotărârea nr. 81/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (mii lei) 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Capitolul 66.10 Sănătate 

Subcapitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+ 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  

997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anul 

2011 

din care: 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

164 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 
 

997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

233 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

234 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 997.50   -1750.00 -77.00 2824.50 

235 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 997.50   -1300.00   2297.50 

237 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 997.50   -1300.00   2297.50 

242 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 
 

  -450.00 -77.00 527.00 
 

Anexa nr. 2VP2 la Hotărârea nr. 81/2011 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2011 

cu finanţare din bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (mii lei) 
 

Denumirea 
Program 

actualizat 
Influenţe 

Program 

rectificat 

TOTAL GENERAL, din care 3,949.70 997.50 4,947.20 

A) Investiţii în continuare 

   B) Investiţii noi 638.00   638.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 3,311.70 997.50 4,309.20 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 3,949.70 997.50 4,947.20 

1. Cap. 54.10 Alte servicii publice generale 11.00   11.00 

Subcap. 54.10.10 Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 11.00   11.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 11.00   11.00 

Programe calculator 11.00   11.00 

2. Cap. 66.10 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 3,768.00 997.50 4,765.50 

Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale 3,768.00 997.50 4,765.50 

B) Investiţii noi 638.00 

 

638.00 

Studiu de fezabilitate şi proiectare pentru renovarea clădirii TBC, Psihiatrie şi Interne 60.00 

 

60.00 

Extindere laborator de autopsie pentru medicina legală la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 

(proiectare şi execuţie) 578.00   578.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 3,130.00 997.50 4,127.50 

Sistem informatic integrat (hardware şi software) pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” aport 

propriu la proiect 300.00 
  

300.00 

Calculatoare 10.00   10.00 

Dopler periferic 4.00   4.00 

Casete filme Roentgen 3.00   3.00 

Dermatoscop digital 3.50   3.50 

Trusă instrumente chirurgie vasculară 20.00   20.00 

Trusă instrumente de microchirurgie 20.00   20.00 

Aparat EKG cu 6 canale 10.00   10.00 

Aparat purificat aer 11.00   11.00 

Lentile Volman pentru Laser (5 buc) 5.00   5.00 

Autoutilitară 40.00   40.00 

Maşină de gătit cu plită şi cuptor (2buc) 23.50   23.50 

Computer tomograf 1,300.00   1,300.00 

Reparaţii capitale la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 1,380.00   1,380.00 

Analizator gaze în sânge   60.00 60.00 

Aspirator chirurgical   16.00 16.00 

Set microchirurgie   47.00 47.00 

Set chirurgie vasculară   47.00 47.00 

Trusă mare instrumentar chirurgie generală   48.00 48.00 

Trusă mare chirurgie vasculară   48.00 48.00 

Uretrotom optic compatibil cu laparoscop Olympus   19.00 19.00 

Videocameră pentru endourologie joasă compatibil cu laparoscop Olympus   19.00 19.00 

Set instrumentar de ginecologie   48.00 48.00 

Ecograf   142.00 142.00 

ELG 6 canale 12 deviaţii - 2 buc   46.00 46.00 

Analizator biochimie   119.00 119.00 

Sistem de digitalizare aparat Roentgen   237.50 237.50 

Duoendoscop pentru ERCP   25.00 25.00 

Unit ORL   57.00 57.00 

Defibrilator   19.00 19.00 

3. Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie 120.70 

 

120.70 

Subcap. 67.10.03.03 Muzeul Naţional Secuiesc 70.00 
 

70.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 70.00 

 

70.00 

Obiecte muzeale 10.00 

 

10.00 

Sistem sonorizare pentru Galeria de Artă 5.00 

 

5.00 

Proiectare pentru Galeria de Artă şi Muzeul Breslelor Tg. Secuiesc 5.00 
 

5.00 

Proiect extindere clădire Muzeul Depresiunii Baraolt 50.00 

 

50.00 

Subcap. 67.10.03.04 Ansamblul de dansuri „Trei Scaune - Háromszék” 35.70 

 

35.70 

C) Alte cheltuieli de investiţii 35.70 

 

35.70 

Sistem de sonorizare scenă 30.70 
 

30.70 

Maşină de spălat 5.00 

 

5.00 

Subcap. 67.10.03.05 Şcoala Populară de Arte şi Meserii 10.00 

 

10.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 10.00 

 

10.00 

Programe calculator 10.00 
 

10.00 

Subcap. 67.10.50 Centul de Cultură al Judeţului Covasna 5.00 

 

5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00 

 

5.00 

Programe calculator 5.00 

 

5.00 

Cap. 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 50.00 
 

50.00 

Subcap. 83.10.03.07 Camere agricole 50.00 

 

50.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 50.00 

 

50.00 
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Denumirea 
Program 

actualizat 
Influenţe 

Program 

rectificat 

laptop (5 buc cu licenţă Windows+Office) 26.56   26.56 

calculator (5 buc cu licenţă Windows+Office) 15.52   15.52 

imprimantă multifuncţională (5 buc ) 4.52   4.52 

programe calculator (antivirus) 3.40   3.40 

 
HOTĂRÂREA Nr. 82/2011 

privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat 

judeţul Covasna în managementul şi implementarea 

Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă” şi a cheltuielilor legate 

de Proiect 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea activităţilor 

cu care va fi implicat judeţul Covasna în managementul şi 

implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă” şi a cheltuielilor legate de 

proiect, având în vedere: raportul Direcţiei Economice precum 

şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, în 

conformitate cu prevederile cuprinse în Secţiunile II.1. şi II.3. 

din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-

2013-„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de 

intervenţie 3.3-„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, în baza 

art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă activităţile cu care va fi implicat judeţul 

Covasna în managementul şi implementarea Proiectului 

„Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de 

urgenţă” (denumit în continuare Proiect), conform Cererii de 

finanţare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a sumei de 132.178,84 lei, reprezentând partea judeţului 

Covasna din contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile 

ale Proiectului. 

Art.3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a sumei de 3.100 lei, reprezentând contribuţia judeţului 

Covasna de o șesime din valoarea cheltuielilor neeligibile ale 

Proiectului, a TVA-ului aferent cheltuielilor neeligibile precum 

şi a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada 

implementării Proiectului. 

Art.4. Se aprobă contribuţia de 668.525 lei pentru suportarea 

TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu 

recuperarea acestuia de la bugetul de stat. 

Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a resurselor financiare necesare implementării optime 

a Proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziţionate în 

cadrul Proiectului sunt inspectoratele judeţene pentru situaţii de 

urgenţă din Regiunea Centru, indicate în anexa nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Transferul echipamentelor achiziţionate prin intermediul 

Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, încheiat 

între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

şi fiecare utilizator final. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 82/2011 se pot studia la Comparti-
mentul administrație publică. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 83/2011 

pentru modificarea anexelor nr. 1, 1a şi 1b la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 147/2010 pentru 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi a instituţiilor publice subordonate acestuia 

pentru anul 2011 
 

Consiliul Judeţean Covasna; întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 

de modificare a anexelor nr. 1, 1a şi 1b la Hotărârea nr. 

147/2010 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate acestuia 

pentru anul 2011, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice, precum şi Rapoartele de avizare întocmite de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: art. 41 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice; adresa Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 3242/01.04.2011 transmisă Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, adresa Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 882995/19.04.2011, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

3917/26.04.2011, în baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 

97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexele nr. 1, 1a şi 1b la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 147/2010 pentru aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice 

subordonate acestuia pentru anul 2011, se modifică şi se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1, 1a şi 1b care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 83/2011 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna și din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Covasna pentru anul 2011 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înființate  

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director general 1 1 
      

director general adjunct 3 3 
      

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale  3 2 1 
    

1 

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale  2 2 
      

șef serviciu 7 4 3 
  

2 
 

1 

șef birou 2 2 
      

funcții publice de conducere specifice 1 1 
      

Total categoria funcționari publici de conducere 20 16 4 0 0 2 0 2 

auditor clasa I grad profesional principal 2 1 1 
    

1 

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 5 5 
  

3 
   

consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 1 1 3 
 

3 
 

1 

consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 
      

consilier clasa I grad profesional debutant 1 
 

1 
    

1 

consilier clasa I grad profesional asistent 12 11 1 
 

2 
  

1 

consilier clasa I grad profesional principal 15 14 1 3 5 2 
 

2 

consilier clasa I grad profesional superior 34 31 3 5 
 

5 
 

3 

inspector clasa I grad profesional debutant 2 
 

2 
    

2 

inspector clasa I grad profesional asistent 32 31 1 1 12 1 
 

1 

inspector clasa I grad profesional principal 16 13 3 12 6 12 
 

3 

inspector clasa I grad profesional superior 11 9 2 6 
 

6 
 

2 

funcții publice specifice clasa I 7 7 
 

1 1 1 
  

Total funcții publice clasa I 140 124 16 31 29 30 0 17 

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 4 3 1 
 

3 
  

1 

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 
   

3 
 

3 
  

referent de specialitate clasa II grad profesional superior 2 2 
      

Total funcții publice clasa II 6 5 1 3 3 3 0 1 

referent clasa III grad profesional principal 1 1 
      

referent clasa III grad profesional superior 15 12 3 
 

1 
  

3 

Total funcții publice clasa III 16 13 3 0 1 0 0 3 

Total funcții publice execuție 162 142 20 34 33 33 0 21 

Total funcții publice 182 158 24 34 33 35 0 23 
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Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 83/2011 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2011 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înființate  

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 3 2 1 
    

1 

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 2 2 
      

șef serviciu 1 
 

1 
  

1 
  

șef birou 1 1 
      

funcții publice de conducere specifice 1 1 
      

Total categoria funcționari publici de conducere 9 7 2 0 0 1 0 1 

auditor clasa I grad profesional principal 1 1 
      

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 3 3 
  

2 
   

consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 
 

2 
 

2 
  

consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 
      

consilier clasa I grad profesional asistent 9 9 
  

2 
   

consilier clasa I grad profesional principal 8 8 
 

2 4 2 
  

consilier clasa I grad profesional superior 18 18 
 

4 
 

4 
  

inspector clasa I grad profesional asistent 3 3 
  

3 
   

inspector clasa I grad profesional principal 
   

3 
 

3 
  

inspector clasa I grad profesional superior 2 1 1 
    

1 

funcții publice specifice clasa I 7 7 
 

1 1 1 
  

Total funcții publice clasa I 53 52 1 12 12 12 0 1 

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 1 1 
  

1 
   

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 
   

1 
 

1 
  

referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1 
      

Total funcții publice clasa II 2 2 0 1 1 1 0 0 

referent clasa III grad profesional principal 1 1 
      

referent clasa III grad profesional superior 6 6 
      

Total funcții publice clasa III 7 7 0 0 0 0 0 0 

Total funcții publice execuție 62 61 1 13 13 13 0 1 

Total funcții publice 71 68 3 13 13 14 0 2 

 
Anexa nr. 1b la Hotărârea nr. 83/2011 

 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru anul 2011 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înființate  

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim 

de funcții 

publice care 

vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director general 1 1 
      

director general adjunct 3 3 
      

șef serviciu 4 3 1 
    

1 

șef birou 1 1 
      

Total categoria funcționari publici de conducere 9 8 1 0 0 0 0 1 

auditor clasa I grad profesional principal 1 
 

1 
    

1 

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2 
  

1 
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Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înființate  

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim 

de funcții 

publice care 

vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 

consilier clasa I grad profesional debutant 1 
 

1 
    

1 

consilier clasa I grad profesional asistent 1 
 

1 
    

1 

consilier clasa I grad profesional principal 1 
 

1 
    

1 

consilier clasa I grad profesional superior 4 2 2 
    

2 

inspector clasa I grad profesional debutant 2 
 

2 
    

2 

inspector clasa I grad profesional asistent 29 28 1 1 9 1 
 

1 

inspector clasa I grad profesional principal 16 13 3 9 6 9 
 

3 

inspector clasa I grad profesional superior 9 8 1 6 
 

6 
 

1 

Total funcții publice clasa I 67 53 14 17 16 17 0 14 

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 2 1 1 
 

1 
  

1 

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 
   

1 
 

1 
  

referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1 
      

Total funcții publice clasa II 3 2 1 1 1 1 0 1 

referent clasa III grad profesional superior 7 6 1 
 

1 
  

1 

Total funcții publice clasa III 7 6 1 0 1 0 0 1 

Total funcții publice execuție 77 61 16 18 18 18 0 16 

Total funcții publice 86 69 17 18 18 18 0 17 

 
HOTĂRÂREA Nr. 84/2011 

privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și cu 

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de 

asfaltare și a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2011; analizând 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea asocierii 

județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare și a amenajării unei parcări în 

incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, având în vedere: Raportul 

comun de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Juridice și Administrație Publică; 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, întocmite 

în acest sens; luând în considerare: art. 14 și 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (6) lit. „a” și 

„c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și cu 

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de 

asfaltare și a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristóf”. 

Art.2. Se aprobă modelul Contractului cadru de asociere conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

şi Ferencz Ludovic, Directorul executiv al Direcţiei Economice cu semnarea contractului cadru 

de asociere. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele 

nominalizate la art. 3, respectiv Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație 

Publică. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 84/2011 a fost comunicată celor interesați. 
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HOTĂRÂREA Nr. 85/2011 

privind aprobarea asocierii județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe în vederea dezvoltării turismului în municipiul 

Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 26 mai 2011; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea 

asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe în vederea dezvoltării turismului 

în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, având în vedere: 

Raportul comun de specialitate al Direcției Economice și al 

Direcției Juridice și Administrație Publică; Rapoartele de 

avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, întocmite în acest sens; luând în considerare: O.G. nr. 

58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, aprobată cu modificările și completările 

prin Legea nr. 755/2001,cu modificările ulterioare, Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 26/2008 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a turismului în județul Covasna, pentru 

perioada 2008-2013, văzând extrasul CF nr. 23523, Sf. 

Gheorghe, art. 14 și 123 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (6) lit. „c” şi în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea 

dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. 

Covasna. 

Art.2. Se aprobă proiectul Contractul - cadru de asociere, 

conform anexei nr. 1. 

Art.3. (1) Se aprobă inițierea demersurilor necesare 

cumpărării în asociere cu municipiul Sfântu Gheorghe prin 

negociere directă a unor bunuri imobile aparținând Complexului 

hotelier Bodoc din municipiul Sfântu Gheorghe, de natura 

celor care formează obiectul asocierii, aparținând proprietarilor 

tabulari Societatea Comercială OLTUL SA Sf. Gheorghe, cu 

datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. 

(2) Bunurile achiziționate vor face parte din domeniul 

privat al județului Covasna și al municipiului Sfântu Gheorghe 

în cotă parte de ½ pentru fiecare coproprietar. 

(3) Sumele necesare cotei părți de ½ aferentă județului 

Covasna va fi suportată din bugetul județului Covasna, în 

condițiile legii. 

Art.4. (1) Negocierea prețului de cumpărare al imobilului 

prevăzut în art. 1. se va face cu proprietarul tabular al imobilului 

de către o Comisie de negociere numită prin dispoziția Primarului 

municipiului Sfântu Gheorghe, din care vor face parte reprezentanți 

ai județului Covasna precum și ai municipiului Sfântu Gheorghe. 

(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

și Directorul executiv al Direcției economice, dl Ferencz 

Ludovic, în vederea semnării actului menţionat la art. 2 din 

prezenta. 

Art.5. (1) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna în vederea desemnării reprezentanților județului 

Covasna în comisia de negociere arătată la art. 4. 

(2) Atribuţiile comisiei vor fi stabilite în cuprinsul actului 

de desemnare. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna ca în actul de desemnare al comisiei care va participa 

la negociere să stabilească suma maximă până la care poate să 

negocieze comisia. 

(4) Cumpărarea propriu-zisă, precum și clauzele contractului 

de vânzare-cumpărare vor fi supuse în mod prealabil, aprobării 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.6. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcția 

Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 85/2011 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 86/2011 

privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui 

imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și 

din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. 

Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna situat în Sf. 

Gheorghe, str. Cimitirului, jud. Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind privind 

solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul privat al 

municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului 

local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al 

județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna a unui imobil situat în Sf. Gheorghe, str. Cimitirului, 

jud. Covasna; având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice și Administrație Publică; rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; adresa Bibliotecii 

Județene ”Bod Péter” Megyei Könyvtár nr. 195/05.04.2011, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 3314/05.04.2011, ţinând cont de prevederile 

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

văzând extrasul CF nr. 24468 Sf. Gheorghe, - în baza art. 91 

alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei 

publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se solicită transmiterea cu titlu gratuit a imobilului 

compus din teren de construcţie, centrală termică şi garaj, situat 

în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, judeţul Covasna, 

identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din domeniul privat al municipiului Sfântu 

Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu 

sarcina înscrisă în cartea funciară. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prin 

Direcţia Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna
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Anexa la Hotărârea nr. 86/2011 

DATELE DE IDENTIFICARE 

A IMOBILULUI CARE SE TRECE CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE ŞI DIN 

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI COVASNA ŞI 

ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea imobilului Datele de identificare 

Persoana juridică de la care se 

transmite 

Persoana juridică la care se 

transmite 

1. Imobil compus din teren de 

construcţie, centrală termică 
şi garaj 

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Cimitirului, f.n., înscris în CF. nr. 24468 Sf. 
Gheorghe, nr. cad. 9892 teren de construcție 

în suprafaţă totală de 700 mp, nr. cad. C1-

9892 - Centrală termică și Nr. cad. C2-9892 
garaj. 

La partea a II-a (Foaia de proprietate) sub 

nr. crt. 3 este notat existența contractului de 
asociere în participațiune pe o perioada de 

49 de ani în favoarea Asociației Pro 

Háromszék- Sf. Gheorghe 

Domeniul privat al municipiului 

Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe 

Domeniul public al Judeţului 

Covasna şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 87/2011 

privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui 

imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și 

din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. 

Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 19, jud. 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea 

de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul 

privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea 

Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul 

public al județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna; având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice și Administrație Publică; rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; ţinând cont de prevederile 

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; în 

baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea 

administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se solicită transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului 

- teren - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 

19, jud. Covasna, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.2. Imobilul care formează obiectul prezentei hotărâri 

este necesar în vederea extinderii spațiilor de expunere ale 

Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prin 

Direcţia Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexa la Hotărârea nr. 87/2011 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE IMOBILULUI AL CĂRUI TRANSMITERE SE SOLICITĂ CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI SFÂNTU 

GHEORGHE ŞI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 

JUDEŢULUI COVASNA ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea imobilului Datele de identificare 

Persoana juridică de la care se 

transmite 

Persoana juridică la care 

se transmite 

1. Imobil - teren Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 19, 

înscris în CF. nr. 27503 Sf. Gheorghe, nr. cad. 27503 

în suprafaţă de 520 mp, provenită din conversia de 

pe hârtie a CF nr. 1279, nr. top 262/2. 

Domeniul privat al municipiului 

Sfântu Gheorghe aflat în 

administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe 

Domeniul public al 

Judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 88/2011 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 32/2011 și a art. 6 și 7 al Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 73/2011 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

președintelui Consiliului Județean Covasna privind revocarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 32/2011 și a art. 6 și 

7 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 73/2011 văzând: 

raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație 

Publică, precum și rapoartele comisiilor de specialitate, văzând 

adresa nr. 3289/10.03.2011, respectiv, nr. 6662/11.05.2011 ale 

Instituției Prefectului Județului Covasna, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

2102/14.03.2011, respectiv sub nr. 4575/13.05.2011, având în 

vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 97 alin. 

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se revocă Hotărârea nr. 32/2011 privind împuternicirea 

Președintelui Consiliului Județean Covasna de a dispune în 

situații de maximă urgență angajarea cheltuielilor din fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna. 

Art.2. (1) Se revocă art. 6 și 7 al Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 73/2011 privind unele măsuri referitoare 

la contractele încheiate cu medicii stomatologi pentru 

concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale 

stomatologice din clădirea Centrului stomatologic situată în Sf. 

Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflat în domeniul privat al 
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județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna. 

(2) Celelalte prevederi ale hotărârii arătate la alin. (1) 

rămân neschimbate. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia economică și Direcția Juridică 

și Administrație Publică. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 89/2011 

pentru modificarea Contractului de Concesiune nr. 

3/05.01.2005 încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Dr. Pălășan Nicolae 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea 

Contractului de Concesiune nr. 3/05.01.2005 încheiat între 

Consiliul Județean Covasna și Dr. Pălășan Nicolae văzând: 

raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație 

Publică, precum și rapoartele comisiilor de specialitate, 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 9/2005 cu privire 

la concesionarea, respectiv închirierea unor spații din clădirea 

Centrului stomatologic situată în Sfântu Gheorghe, strada 

Spitalului nr. 2, aflată în domeniul privat al județului Covasna 

și în administrarea Consiliului Județean Covasna, cu modificările 

ulterioare, Contractul de concesiune nr. 3/05.01.2005 încheiat 

cu Dr. Pălășan Nicolae, Adresa primită de la Dr. Pălășan 

Nicolae, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 1751/03. 03. 2011, Procesul verbal 

de renegociere a redevenței încheiat între membrii comisiei 

numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Covasna nr. 166/2011 și Dr. Pălășan Nicolae, înregistrat la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3756/18.04.2011, văzând art. 2 al Hotărârii nr. 88/2011 privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 32/2011 

și a art. 6 și 7 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

73/2011, având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. „b” 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 97 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune 

nr. 3/05.01.2005 încheiat între Consiliul Județean Covasna în 

calitate de concedent și Dr. Pălășan Nicolae în calitate de 

concesionar conform proiectul actului adițional prevăzut în 

anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu semnarea actului adițional prevăzut la art. 1 se 

împuternicește Dl. Tamás Sándor, președintele Consiliului 

Județean Covasna și dl Ferencz Ludovic director economic. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcția Juridică și Administrație Publică. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 89/2011 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 90/2011 

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2011-2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încadrarea 

pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada 

de iarnă 2011 - 2012, având în vedere: Raportul de specialitate 

al Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, Rapoartele 

de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, în conformitate cu prevederile: Ordinului 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 1945/2005/1265/2006 

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” 

indicativ AND 525-2005, art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 

82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2011-2012, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

încredinţează Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa la Hotărârea nr. 90/2011 
 

ÎNCADRAREA DRUMURILOR PE NIVELURI DE VIABILITATE ÎN TIMPUL IERNII 2011 - 2012 
 

Categoria 

funcţională 

a drumurilor 

Sectorul de 

drum de 

la km.... la km.... 

Între localităţile 
Lungime 

(km) 

Nivelul de 

intervenţie şi 

formaţia de 

utilaje 

Motivarea încadrării 

B. DRUMURI JUDEŢENE 

Nivelul II de viabilitate 

DJ 103 17+987-19+200 Lim. jud. Braşov-Araci-DN 13 E 1.21 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 103B 27+750-33+150 Ozun-DN 12 (Chilieni) 5.40 N.I.2 
Asigură legătura comunei Ozun cu 
reşedinţa de judeţ 

DJ 103E 0+000-15+825 Hăghig-Aita Mare 15.83 N.I.2 Leagă comune:Hăghig, Belin şi Aita Mare 

DJ 112 10+100-18+560 Lim. jud. Braşov-Sf. Gheorghe 8.46 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 113 0+500-37+397 Tg. Secuiesc-Turia-Bixad 36.90 N.I.2 Drum spre Băile Bálványos 
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Categoria 

funcţională 

a drumurilor 

Sectorul de 

drum de 

la km.... la km.... 

Între localităţile 
Lungime 

(km) 

Nivelul de 

intervenţie şi 

formaţia de 

utilaje 

Motivarea încadrării 

DJ 114 0+000-19+200 Lemnia-Sânzieni 19.20 N.I.2 Leagă centre de comune între ele 

DJ 121 0+000-16+563 Covasna-Tg. Secuiesc 16.56 N.I.2 
Asigură legătura între oraşul Covasna şi 

municipiul Tg. Secuiesc 

DJ 121B 0+600-2+900 Sf. Gheorghe-Arcuş 
2.30 

N.I.2 
Asigură legătura comunei Arcuş cu 

reşedinţa de judeţ 

DJ 121C 2+025-8+800 Sf. Gheorghe-Şugaş Băi 6.78 N.I.2 Drum spre Băile Sugás 

DJ 122 0+000-26+544 Micfalău-intersecţia cu DJ 131 26.54 N.I.2 
Asigură legătura între municipiul Sf. 

Gheorghe şi oraşul Baraolt prin DN 12 

DJ 131 7+314-38+621 Lim. jud. BV-Aita Mare-Vârghiş 31.31 N.I.2 
Asigură legătura cu judeţele Braşov şi 
Harghita 

DC 14 (DJ 121 H) 5+100-20+000 Covasna-Comandău 14.90 N.I.2 
Asigură legătura între Covasna şi 

Comandău 

TOTAL NIVEL II 185.38 
 

 B. DRUMURI JUDEŢENE 

Nivelul III de viabilitate 

DJ 103B 17+750-27+750 Lim. Jud. Braşov-Ozun (DN 11) 10.00 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 121A 

0+000-24+620 Înt. Buzăului-Intersecţie DC 18 Leţ 24.62 N.I.3 
Asigură legătura oraşului Întorsura Buzăului 
spre reşedinţa de judeţ, prin Valea Mare 

28+460-32+700 Moacşa-Intersecţie DC 36 4.24 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună 

şi localităţile aparţinătoare acestora 
35+100-46+000 Angheluş-Valea Crişului 10.90 N.I.3 

65+255-68+735 Aita Medie-Aita Mare 3.48 N.I.3 

DJ 121 D 0+000-9+600 Boroşneu Mare - Zagon 9.60 N.I.3 
Asigură legătura comunei Zagon cu 

reşedinţa de judeţ, prin Boroşneu Mare 

DJ 121F 0+000-22+968 Ghelinţa-Cernat 22.97 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună 
şi localităţile aparţinătoare acestora 

DJ 122 B 0+000-3+830 DN 12-Malnaş Băi-DJ 122 3.83 N.I.3 Drum spre Malnaş Băi 

DJ 131B 12+978-14+318 Lim. jud. Braşov-DJ 131 1.34 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

TOTAL NIVEL III 90.98 
 

 Nivelul IV de viabilitate 

DJ 113A 0+000-1+500 DJ 113-Lacul Sf. Ana 1.50 NI 4-A 0 
Sectoare de drum cu trafic redus MZA* 

<500 
DJ 121A 24+620-28+460 Intersecţia DC 18 Leţ-Moacşa 3.84 NI 4-A 0 

DJ 121A 46+100-65+255 Valea Crişului-Aita Medie 19.16 NI 4-A 1 

TOTAL NIVEL IV 24.50 
 

 
 

* MZA = trafic mediu zilnic anual 

 

HOTĂRÂREA Nr. 91/2011 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al judeţului 

Covasna, Rapoartele de avizare întocmite de comisiile de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în conformitate 

cu prevederile: art. 57 şi art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 8 din Metodologia de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 

2701/2010, având în vedere Avizul nr. 17 din 16.05.2011 al 

Comisiei tehnice judeţene de amenajare a teritoriului şi 

urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, în baza 

prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 

a teritoriului, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

încredinţează Arhitectul şef al judeţului Covasna, Direcția 

Juridică și Administrație Publică - Compartimentul relații cu 

publicul - petiții, precum și Compartimentul relaţii externe, 

mass-media din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
Anexă la Hotărârea nr. 91/2011 

REGULAMENT LOCAL PRIVIND 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
 

Preambul 

Prezentul Regulament a fost elaborat în aplicarea Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”. 

Aplicabilitate 

Prevederile regulamentului se aplică tuturor documentaţiilor de amenajare a teritoriului care se elaborează sau se revizuiesc/reactualizează pentru o zonă 

de studiu situată în teritoriul administrativ al judeţului şi care intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Covasna, indiferent de tipul documentaţiei 

(plan de amenajare a teritoriului regional, interjudeţean, judeţean, intercomunal, periurban). 

SECŢIUNEA I. 

RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

Art.1. Responsabilitatea şi conducerea procesului 

1). Procesul de informare şi consultare a publicului se va desfăşura sub responsabilitatea Arhitectului Şef al Judeţului, numit în continuare „responsabil 

coordonator”. 
În îndeplinirea atribuţiilor sale responsabilul coordonator va fi asistat de un funcţionar public din cadrul compartimentul responsabil cu informarea 
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publică al Consiliului Judeţean Covasna, numit în continuare „asistent”. 

2). Atribuţiile responsabilului coordonator sunt următoarele: 

a). reprezintă autoritatea publică responsabilă cu planul în derularea procesului de informare şi consultare a publicului, în limitele competenţelor 
delegate de preşedintele consiliului judeţean; 

b). coordonează redactarea Documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de 

complexitatea planului; 

c). răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în fişa de date a achiziţiei, în caietul de sarcini şi în documentele de selectare şi 

desemnare a elaboratorului pentru documentaţia de amenajare a teritoriului în cauză; 

d). conduce lucrările grupului de lucru, întâlnirile cu grupurile-ţintă şi şedinţele de prezentare şi dezbatere a planului; 
e). identifică, împreună cu grupul de lucru şi cu asistentul, grupurile-ţintă şi alte părţi interesate de prevederile documentaţiei; 

f). propune constituirea grupului de lucru şi identifică structurile şi persoanele care pot activa în cadrul acestuia; 

g). planifică, organizează şi gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul etapelor de iniţiere, elaborare şi avizare a 
documentaţiei, până la aprobare; 

h). coordonează redactarea rapoartelor intermediare şi a Raportului final al informării; 
i). analizează şi propune grupului de lucru admiterea sau respingerea motivată a includerii în documentaţie a sugestiilor şi propunerilor rezultate din 

dezbaterea publică; 

j). după caz, poate propune reluarea procedurii de dezbatere publică, reluarea proiectării planului sau respingerea documentaţiei; 
k). vizează conţinutul anunţurilor publice şi a celorlalte tipuri de documente ale procesului. 

3). Atribuţiile asistentului sunt următoarele: 

a). asigură transparenţa procesului şi reala accesibilitate, cuprinzătoare şi explicită a publicului la informaţii; 
b). organizează şi asigură postarea anunţurilor atât la sediul autorităţii publice responsabile şi pe pagina de internet a acesteia cât şi la sediile 

autorităţilor locale asociate/implicate conform documentului de planificare adoptat; 

c). asigură preluarea, înregistrarea şi evidenţa scrisorilor, petiţiilor şi propunerilor publicului precum şi a celorlalte documente ale procesului de 

informare; 

d). asigură înscrierea propunerilor şi observaţiilor publicului în registrul înfiinţat lângă panourile de expunere a documentaţiei; 

e). asigură întocmirea, redactarea şi multiplicarea proceselor verbale ale întâlnirilor grupului de lucru şi ale dezbaterilor publice; 
f). preia, înregistrează şi asigură arhivarea documentelor procesului de informare. 

Art.2. Grupul de lucru 

1). Grupurile de lucru au rol consultativ şi se constituie pentru o anumită documentaţie supusă procesului în funcţie de complexitatea acesteia într-o 
componenţă propusă de responsabilul coordonator, şi acceptată de membri grupului. Grupul de lucru acordă asistenţă specializată pentru îndeplinirea atribuţiilor în 

legătură cu informarea şi consultarea publicului, pentru identificarea obiectivelor principale ale planului respectiv şi a procedurilor ce urmează a fi abordate. 

2). În funcţie de tipul planului grupul de lucru va fi format din: 
a). în cazul planurilor de amenajare a teritoriului zonal, regional, interjudeţean, interorăşenesc sau intercomunal, metropolitan, periurban: 

- responsabilul coordonator şi asistentul responsabil cu informarea şi consultarea publicului; 

- responsabilul/şeful de proiect; 
- reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

- reprezentanţi ai comisiei tehnice judeţene de urbanism; 

- reprezentanţi ai administraţiei judeţene din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean care derulează sau gestionează strategii de dezvoltare, 
planuri şi programe de investiţii; 

- reprezentanţi ai administraţiilor publice/consiliilor locale din zona de studiu; 

- reprezentanţi ai administraţiilor publice adiacente zonei de studiu; 

- reprezentanţi ai MDRT, ai altor instituţii/organisme de la nivel central interesate stabilite conform Legii nr. 350/2001; 

- reprezentanţi ai organismelor regionale interesate; 

- reprezentanţi ai agenţiei pentru protecţia mediului; 
- reprezentanţi ai altor instituţii de nivel regional, judeţean sau local; 

- reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniul arhitecturii şi urbanismului; 

- reprezentanţi ai instituţiilor ştiinţifice, de cultură şi educaţie, personalităţi; 
- reprezentanţi ai mediului de afaceri; 

- reprezentanţi ai societăţii civile, ONG-uri. 

b). în cazul planului de amenajare a teritoriului judeţean suplimentar faţă de componenţa de la lit. a) vor mai face parte reprezentanţi ai administraţiilor 
publice din judeţele limitrofe (consilieri judeţeni, arhitecţii şefi ai judeţelor, alţi responsabili); 

3). Grupul de lucru este condus de responsabilul coordonator şi îşi desfăşoară activitatea în etapele de iniţiere, de prezentare şi dezbatere a documentaţiei 

precum şi în etapa întocmirii Raportului final al informării. 

Art.3. Principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru informare şi consultare 

1). Grupurile-ţintă care vor fi identificate, selectate şi invitate să participe la proces vor reprezenta: 

- autorităţile administraţilor publice locale situate în zona de studiu potenţial afectate de propunerile planului; 
- autorităţile administraţilor publice locale din zonele în care au fost identificate riscuri natural sau în care se preconizează reglementări restrictive; 

- administratori de sisteme de infrastructură de echipare a teritoriului potenţial afectate; 

- alţi factori identificaţi. 

2). Grupurile-ţintă vor fi obligatoriu informate cu privire la intenţia de a elabora 

documentaţia de amenajare a teritoriului, cu privire la conţinutul propunerilor documentaţiei şi vor fi invitate să participe la prezentarea şi dezbaterea acesteia şi să-

şi exprime punctul de vedere. 

Art.4. Responsabilitatea autorităţii publice iniţiatoare a documentaţiei 

- În derularea procesului de informare şi consultare a publicului autoritatea public iniţiatoare a planului are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 

- asigură participarea membrilor grupului de lucru la toate întâlnirile şi dezbaterile organizate în conformitate cu Documentul de planificare adoptat; 
- organizează la sediul propriu şi pune la dispoziţia procesului un spaţiu corespunzător dedicate schimbului de informaţii cu privire la activitatea de 

amenajare a teritoriului şi în particular rezervat prezentării şi dezbaterii documentaţiilor inclusiv înscrierii opiniilor publicului într-un registru de propuneri special 
înfiinţat; 

- are responsabilitatea deplină cu privire la conţinutul informaţiilor care se fac publice în fiecare etapă a procesului din iniţiativa şi în numele său; 

- motivează argumentat punctul său de vedere referitor la acceptarea sau respingerea sesizărilor, sugestiilor şi/sau propunerilor publicului şi ale 
grupurilor-ţintă; 

- suportă costurile organizării şi derulării activităţilor procesului convenite în Documentul de planificare (anunţuri publice, trimiteri poştale, notificări, 

conferinţe, publicaţii, vizite pe amplasamente, deplasări la dezbateri, materiale de prezentare, logistică, etc.). 

SECŢIUNEA II. 

DOCUMENTELE PROCESULUI 

Art.5. Evidenţa documentelor procesului 

1). Documentele procesului pot fi: 

a). documente rezultate în proces, produse în cadrul consiliului judeţean: 

- documentul de planificare a procesului de informare şi dezbatere publică 
- raportul informării şi consultării publicului 

- rapoarte intermediare 

- lista grupurilor-ţintă 
- lista membrilor grupului de lucru 

- texte ale anunţurilor publice şi documentele anexă la acestea 
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- schiţe ale panourilor de informare 

- anunţuri afişate la sediu sau în alte locuri publice 

- anunţuri în presă şi/sau în alte medii 
- trimiteri poştale către membrii grupului de lucru 

- trimiteri poştale către grupurile-ţintă 

- trimiteri poştale către persoanele care au depus sesizări scrise 

- copii ale paginilor de internet în care s-au publicat materiale, anunţuri 

- comunicări şi invitaţii către grupurile-ţintă şi către grupul de lucru 

- corespondenţe ale grupului de lucru 
- procese verbale şi înregistrări audio-video ale prezentărilor şi dezbaterilor 

- registrul de propuneri sau observaţii înfiinţat lângă panourile de expunere a documentaţiei 

- sinteze ale sugestiilor şi observaţiilor publicului 
- puncte de vedere ale autorităţii responsabile 

- corespondenţe ale responsabilului coordonator 
- comunicări către proiectant şi avizatori 

- comunicări către comisia tehnică judeţeană de urbanism 

- comunicări către alte autorităţi publice asociate/implicate 
- publicaţii, pliante, materiale informative 

- fotografii ale panourilor 

- fotografii ale materialelor de prezentare 
- materiale audio-video ale manifestărilor, expoziţiilor, deplasărilor la amplasament, etc. 

- borderouri de documente. 

b). documente în legătură cu procesul produse în cadrul altor autorităţi publice: 

- trimiteri poştale, corespondenţe, notificări în legătură cu procesul 

- avize sau puncte de vedere. 

c). petiţii ale publicului: 
- scrisori, sesizări, reclamaţii, sugestii depuse la registratura autorităţii publice 

- trimiteri poştale; 

- copii ale paginilor de internet în care publicul a făcut comentarii. 
2). Toate documentele înscrise la al. 1), lit. a) vor purta antetul autorităţii publice responsabile, vor fi vizate/aprobate de preşedinte şi vor fi înregistrate în 

registrul unic al instituţiei. 

3). Documentele de la lit. b) şi c) vor fi înregistrate în registrul unic al instituţiei şi înscrise de asistent în borderouri întocmite pe etape şi tipuri. 
Borderourile vor fi confirmate prin semnătură de responsabilul coordonator şi vor fi la rândul lor înregistrate. 

4). Toate documentele produse în legătură cu procesul înscrise la al. 1) constituie anexe la Raportul informării şi fac parte integrantă din acesta. Evidenţa 

lor va fi asigurată de asistent. 
Art.6. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare publică-anexa 1. 

1). Documentul de planificare a procesului de informare şi dezbatere publică, numit în continuare “Document de planificare”, va cuprinde cel puţin 

următoarele informaţii: 
a) datele de identificare a documentaţiei, a iniţiatorului/autoritatea responsabilă, precum şi, după contractarea serviciilor de proiectare, datele de 

identificare a proiectantului; 

b) identificarea grupurilor-ţintă, a instituţiilor publice sau administratorilor de sisteme, ONG-uri, etc. care pot fi afectate de prevederile propuse prin 

plan; 

c) calendarul procesului, propus de grupul de lucru şi aprobat de preşedinte; 

d) modalitatea prin care vor fi anunţate grupurile-ţintă, grupul de lucru şi cei interesaţi; 
e) modalitatea prin care se oferă publicului ocazia de a se informa, de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima direct sau sub 

o altă formă punctul de vedere; 

f) modalitatea prin care publicul poate depune în scris observaţii sau sesizări în legătură cu propunerile planului în toate etapele procesului; 
g) modalitatea de a se face publice, în toate etapele procesului, deciziile autorităţii în legătură cu observaţiile publicului; 

h) obligaţiile autorităţii publice şi ale proiectantului în desfăşurarea procesului. 

2). Documentul de planificare se întocmeşte de către responsabilul coordonator împreună cu asistentul de îndată ce a fost identificată intenţia de elaborare 
documentaţiei de amenajare a teritoriului prin adoptarea hotărârii consiliului judeţean de aprobare a bugetului prin care se asigură sumele necesare achiziţionării 

serviciilor de proiectare. După constituirea grupului de lucru se va proceda la clarificarea şi detalierea Documentului. 

3).  După încheierea contractului de achiziţie a serviciilor de proiectare la întocmirea Documentului de planificare va participa nemijlocit şi proiectantul. 
Acesta îşi va asuma responsabilitatea activităţilor convenite prin Document. 

Art.7. Raportul informării şi consultării publicului-anexa 2. 

1). Raportul informării şi consultării publicului, numit în continuare “Raportul informării”, fundamentează decizia consiliului judeţean de adoptare sau 
neadoptare a planului de amenajare a teritoriului în cauză şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a). Detalii privind tehnicile şi metodele care au fost utilizate de autoritatea publică responsabilă pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv: 

- datele şi după caz locurile în care au fost făcute publice anunţurile şi propunerile planului; 

- datele şi locurile întâlnirilor grupurilor de lucru şi ale dezbaterilor la care grupurile-ţintă şi cetăţenii au participat; 

- conţinutul, datele de apariţie în presă a anunţurilor; 

- conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii 
sau forme de informare publică; 

- identificarea părţilor interesate care au primit notificări sau alte materiale scrise; 

- identificarea persoanelor fizice sau juridice care au depus sesizări şi propuneri în scris; 
- numărul persoanelor care au participat la proces, pe etape. 

b). Un rezumat al problemelor, nevoilor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv: 
- modul în care autoritatea publică a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de sesizările publicului; 

- probleme, observaţii şi rezerve pe care autoritatea publică nu poate să le rezolve, însoţite de motivaţia acestui lucru precum şi orice alte informaţii 

considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor. 
c). Concluziile şi propunerile responsabilului coordonator şi ale grupului de lucru. 

2). Raportul informării se va analiza şi aviza în comisia tehnică judeţeană de urbanism. 

3). Raportul informării şi consultării publicului astfel avizat se face public conform art. 8, al. 8) şi se prezintă împreună cu documentaţia de amenajare a 
teritoriului consiliului judeţean spre însuşire sau respingere, anterior adoptării planului. În vederea fundamentării tehnice a deciziei consiliul judeţean poate solicita 

suplimentar şi opinia unor experţi atestaţi sau unor asociaţii profesionale din domeniu. 

4). Raportul informării având ca anexe documentele în legătură cu procesul de informare şi dezbatere publică înscrise la art. 4, al. 1) va fi înregistrat şi 
arhivat la consiliul judeţean împreună cu documentaţia de amenajare a teritoriului. 

Art.8. Conţinutul anunţurilor, modalitatea şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi la documentaţii 

1). Autoritatea publică responsabilă este obligată să asigure publicitatea intenţiei de elaborare a documentaţiei precum şi, în celelalte etape desfăşurate pe 
parcursul elaborării şi avizării, publicitatea documentelor şi materialelor necesare informării şi consultării publicului. Procedurile şi metodele se vor conveni prin 

Documentul de planificare. 

2). Pentru toate tipurile de planuri informaţiile se transmit publicului: 
a). Obligatoriu şi minimal prin: 

- publicarea simultană a anunţului în mass-media locală de limbă română şi maghiară de câte două ori, la interval de 3 zile calendaristice; 
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- publicarea anunţului însoţit de eventuale explicaţii succinte pe pagina proprie de internet; 

- afişarea anunţului publicat la sediul instituţiei şi în alte spaţii publice din reşedinţa de judeţ; 

- afişarea anunţului la sediile primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale asociate sau asupra cărora planul poate avea impact; 
- transmiterea anunţului, după caz însoţit de invitaţia de a participa la dezbaterile publice către: 

- autoritatea competentă cu protecţia mediului, 

- grupurile-ţintă identificate, 

- membrii grupului de lucru, 

- autorităţile de la nivel central şi regional direct interesate sau alţi factori identificaţi; 

b). În funcţie de complexitatea şi de impactul estimat al planului de amenajare a teritoriului prin Documentul de planificare se pot stabili şi alte 
modalităţi suplimentare de informare, astfel: 

- prin publicaţii, pliante, trimiteri poştale; 

- prin transmiterea de emisiuni de radio şi televiziune sau articole în presă; 
- prin organizarea de prezentări, informări, dezbateri, etc. 

3). Conţinutul anunţurilor se diferenţiază după tipul documentaţiei, poziţia publicului ţintă în raport cu planul propus, etapa în care se face publicitatea 
şi/sau de complexitatea planului şi trebuie să transmită în toate etapele procesului cel puţin următoarele informaţii obligatorii: 

- date de identificare a documentaţiei şi iniţiatorului; 

- posibilitatea, modul, perioada şi termenul limită de 30 zile calendaristice de la data ultimului anunţ, locul şi orarul în care se pot transmite/depune 
sugestii şi observaţii; 

- numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi 

propuneri; 
- sinteza rezultatelor procesului de informare şi consultare precum şi poziţia autorităţii faţă de sugestiile şi propunerile avansate; 

- informaţii scrise lămuritoare adresate grupurilor-ţintă, grupului de lucru, autorităţilor central sau instituţiilor avizatoare; 

- informaţii scrise persoanelor fizice sau juridice care au trimis în scris opinii sau observaţii cu referire la acestea precum şi argumentarea necesară. 

În etapa de elaborare a propunerilor, suplimentar se vor preciza: 

- posibilitatea, modul şi perioada, locul, orarul şi termenul limită stabilit după caz în care se poate consulta documentaţia şi documentele publice anexe 

acesteia; 
- locul, data şi ora de desfăşurare a întâlnirilor de informare, prezentare şi dezbatere, inclusive ordinea de zi a acestora; 

4). Redactarea şi publicarea anunţurilor va fi derulată de asistent sub coordonarea responsabilului de proces pe baza modelelor prevăzute în anexele 3a, 

3b şi 3c la prezentul regulament. 
5). Pentru a fi luate în considerare petiţiile publicului, persoane fizice sau juridice interesate, vor trebui să includă elementele de identificare a petentului 

(cel puţin nume, adresă poştală, telefon, să fie asumate prin semnătură şi după caz să poarte ştampila organizaţiei). 

6). Anunţurile care se afişează la sediul autorităţii publice şi pe pagina de internet a acesteia se vor păstra pe toată perioada  procesului de dezbatere 
publică însoţite de o sinteză a sugestiilor şi propunerilor, actualizată pentru fiecare etapă parcursă. 

7). Colectarea sugestiilor, propunerilor şi observaţiilor publicului va fi asigurată astfel: 

a). Obligatoriu şi minimal prin posibilitatea ca publicul să poată depune/transmite: 
- petiţii la registratura autorităţii publice; 

- scrisori prin poştă pe adresa autorităţii publice; 

- comentarii pe pagina de internet a autorităţii publice; 
- înscrieri în registrul înfiinţat în spaţiul de expunere şi dezbatere a documentaţiei; 

- menţiuni în procesele verbale ale întâlnirilor şi dezbaterilor. 

b). După caz în funcţie de complexitatea procesului prin comentarii în presă sau înregistrări audio-video ale emisiunilor radio-tv. 

8). După finalizarea procesului de informare şi consultare publică, în etapa de redactare a propunerii finale, se va afişa la sediul autorităţii publice şi 

publica pe pagina de internet a acesteia Raportul informării. Prin acelaşi anunţ se va aduce la cunoştinţa publicului termenul până la care se pot face observaţii la 

Raport, modalitatea şi locul depunerii acestora. 
9). Planşele cu propuneri şi documentele de sinteză aferente reprezintă informaţii de interes public şi după aprobarea planului vor fi afişate la sediul 

autorităţii responsabile şi pe pagina de internet a acesteia. La cerere, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

documentaţia integrală va fi pusă la dispoziţia publicului interesat. 

SECŢIUNEA III. 

METODE, PROCEDURI ŞI ETAPE ALE PROCESULUI 

Art.9. Metode şi tehnici de informare şi consultare a publicului 

1). Metodele şi tehnicile de informare şi consultare a publicului aplicabile diverselor etape derulate pe parcursul elaborării respectivului plan se stabilesc 

în concordanţă cu prezentul Regulament local, cu cerinţele ce derivă din obiectivele propuse, cu complexitatea propunerilor planului, cu impactul estimat al 

acestuia, precum şi în concordanţă cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 
2). Procedurile şi modalităţile de informare şi consultare a publicului se detaliază prin Documentul de planificare în cadrul grupului de lucru conform art. 

8) şi în concordanţă cu cadrul de conţinut specific fiecărui tip de documentaţie de amenajare a teritoriului. 

Art.10. Etapele procesului de informare şi consultare a publicului 

1). Etapele procesului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului sunt 

următoarele: 

a) etapa pregătitoare în care consiliul judeţean, în nume propriu sau în asociere cu alte autorităţi publice, face publică intenţia de a elabora sau revizui o 

documentaţie de amenajare a teritoriului; 

b) etapa de documentare asupra situaţiei existente şi de elaborare a studiilor de fundamentare care stau la baza propunerilor; 

c) etapa elaborării propunerilor preliminare sau dezvoltate şi de prezentare şi dezbatere publică a acestora anterior transmiterii documentaţiei pe 
circuitul de avizare; 

d) etapa elaborării propunerii finale, care va include sugestiile publicului şi observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă 

decizională şi aprobării potrivit competenţelor legale. 
2). În etapa pregătitoare: 

a). Se consideră că autoritatea publică responsabilă, Consiliul Judeţean Covasna, şi-a exprimat intenţia de a elabora sau revizui un plan de amenajare a 
teritoriului prin adoptarea hotărârii de aprobare a bugetului prin care se asigură sumele necesare achiziţionării serviciilor de proiectare; 

b). După identificarea intenţiei responsabilul coordonator împreună cu asistentul vor proceda la: 

- redactarea primei forme a Documentului de planificare a procesului; 
- elaborarea anunţului public cu privire la intenţie; 

- identificarea grupurilor-ţintă şi părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice, etc. potenţial afectate de prevederile planului; 

- vor decide constituirea grupului de lucru în sprijinul procesului şi vor propune componenţa acestuia în conformitate cu art. 2); 
- vor stabili modalităţile de informare, pe tipuri de public şi grupuri-ţintă; 

- vor stabili modalităţile de colectare a sugestiilor şi propunerilor publicului; 

- vor deschide Raportul informării propriu documentaţiei în cauză şi vor opera primele înscrisuri în acesta referitoare la activităţile parcurse până în 
acel moment. 

c). Autoritatea publică va transmite publicului, grupurilor-ţintă, grupului de lucru şi după caz celorlalţi factori interesaţi primul anunţ prin care se 

declară intenţia de a se elabora sau revizui un plan de amenajare a teritoriului. Anunţul va trebui să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 8), al. 3) şi va fi 
conform cu anexa 3a. 

d). Anunţurile vor fi transmise conform cu art. 8), al. 2). 

e). Autoritatea publică afişează pe toată perioada indicată în anunţ, la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate precum şi pe pagina proprie de 
internet datele şi reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare; 

f). După caz, în funcţie de complexitatea şi impactul estimat al planului, în vederea informării publicului pot fi organizate prezentări şi dezbateri 
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privind intenţia de elaborare a documentaţiei, de informare cu privire la prevederile strategiei de dezvoltare a teritoriului  de referinţă, de identificare a 

oportunităţilor, nevoilor şi opţiunilor populaţiei; 

g). După scurgerea datei limită pentru depunerea de către public a sugestiilor şi observaţiilor, în termen de 15 zile de la aceasta, informaţiile obţinute şi 
nevoile identificate vor fi examinate şi sintetizate de responsabilul coordonator şi vor fi incluse în tema de proiectare şi în caietul de sarcini din documentaţia de 

atribuire a serviciilor de elaborare sau revizuire a planului în cauză. 

h). În acelaşi termen autoritatea publică va pune la dispoziţia publicului sinteza observaţiilor şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor 

precum şi punctul său de vedere referitor la acestea prin aceleaşi metode prin care a făcut public anunţul; 

i). Persoanelor fizice sau juridice care au trimis în scris opinii, observaţii sau sugestii în legătură cu intenţia de a se elabora planul li se va transmite de 

asemenea în scris punctul de vedere al autorităţii publice însoţit de argumentaţia necesară; 
j). Responsabilul coordonator asigură efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Raportul informării respectiv anexează la acesta documentele 

doveditoare ale procedurilor şi activităţilor parcurse până în acel moment; 

k). După realizarea informării publicului în această etapă autoritatea publică va putea derula potrivit legii procedura de achiziţie a serviciilor de 
proiectare. 

3). În etapa de documentare şi de elaborare a studiilor de fundamentare: 
a). În această etapă cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea teritoriului sunt obţinute fie de elaboratorul documentaţiei, conform 

contractului de servicii, prin metode de cercetare sociologică relevante, fie urmare sugestiilor depuse la autoritatea publică. 

b). Autoritatea publică va organiza în această etapă cel puţin 3 interviuri cu grupurile-ţintă, pe tematici semnificative şi cel puţin 3 discuţii ale grupului 
de lucru. Proiectantul va participa obligatoriu la aceste acţiuni. Suplimentar după necesităţi se pot organiza şi alte forme de sondaje de opinie şi de culegeri de 

informaţii. 

c). Discuţiile vor fi consemnate de asistent în procesele verbale ale întâlnirilor. Responsabilul coordonator va asigura efectuarea menţiunilor 
corespunzătoare în Raportul informării. 

4). În etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procedurilor de avizare: 

a). Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea periodică a grupurilor-ţintă, a factorilor interesaţi şi a autorităţii responsabile cu 

protecţia mediului, concomitent asupra evoluţiei propunerilor, a alternativelor de dezvoltare şi determinării opţiunii preferate, inclusiv asupra evaluării de mediu 

astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. 

b). Anterior depunerii documentaţiei de referinţă în vederea prezentării şi dezbaterii autoritatea publică are obligaţia de a derula simultan următoarele 
activităţi: 

- publică cu cel puţin 30 zile înainte de data dezbaterii publice şi în conformitate cu art. 8), al. 2) şi 3) anunţurile cu privire la: 

- posibilitatea, modul, perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor planului; 
- termenul limită, modalitatea în care se pot transmite observaţii şi locul de depunere; 

- data şi locul dezbaterii/dezbaterilor propunerilor planului. 

- notifică anunţul însoţit de invitaţia de a participa la dezbateri grupurilor-ţintă, grupului de lucru şi autorităţilor de la nivel central şi regional direct 
interesate cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterii publice; 

- afişează documentaţia împreună cu celelalte documente aferente acesteia în spaţiul special organizat la sediul propriu şi pe internet şi după caz în 

alte locuri special amenajate şi le ţine la dispoziţia publicului spre consultare timp de cel puţin 30 zile înainte de data dezbaterii şi încă cel puţin 15 zile după aceea. 
c). Autoritatea publică în colaborare cu proiectantul pregăteşte şi organizează la data, locul şi în forma stabilită prezentarea şi dezbaterea publică a 

propunerilor planului înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul de avizare.  

În cadrul şedinţei informează publicul asupra modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei sugestiile şi observaţiile publicului transmise în 
etapa anterioară, sau după caz, au fost respinse motivat precum şi termenul limită în care se pot transmite observaţii după dezbatere. 

În funcţie de complexitatea planului şi de modul în care decurge dezbaterea, la propunerea responsabilului coordonator, autoritatea poate organiza mai 

multe întâlniri de prezentare şi dezbatere, anunţurile şi informarea decurgând după aceeaşi procedură. 

d). Informarea şi consultarea publicului va fi organizată în corelare cu procedurile prevăzute de legislaţia de mediu, prin colaborarea cu autorităţile 

responsabile cu protecţia mediului. 

e). Asistentul asigură întocmirea procesului verbal al discuţiilor precum şi posibilitatea înscrierii observaţiilor şi sugestiilor în registrul special înfiinţat 
în spaţiul de expunere a documentaţiei. 

După caz se poate proceda la înregistrarea audio-video a dezbaterilor. 

Responsabilul coordonator asigură efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Raportul informării. 
f). Autoritatea publică în colaborare cu proiectantul, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice, informează publicul cu privire la 

rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu şi la sediul său în spaţiul dedicat informării şi consultării publicului a observaţiilor şi sugestiilor publicului 

referitoare la propuneri şi a răspunsului la acestea. 
g). În termen de maxim 15 zile de la data limită a perioadei în care se pot transmite observaţii înscrisă la lit. f) de mai sus, se va definitiva şi încheia 

Raportul informării şi consultării publicului, document care va avea în anexă sinteza observaţiilor şi propunerilor din toate etapele procesului.  

Raportul se face public conform art. 8, al. 8). 
Raportul va fi însoţit de un anunţ prin care se stabilesc modalitatea şi locul depunerii observaţiilor sau contestaţiilor la Raport precum şi termenul limită 

de depunere care nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicare. 

5). În etapa elaborării propunerii finale: 
a). Transmiterea documentaţiei pe circuitul de avizare prevăzut de lege poate avea loc numai după finalizarea procesului de dezbatere publică; 

b). În vederea aprobării planului, responsabilul coordonator şi asistentul elaborează Raportul informării şi îl supune avizului grupului de lucru. Raportul 

informării se prezintă consiliului judeţean/consiliilor judeţene competente cu aprobarea planului, spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a 

deciziei, autorităţile administraţiei publice pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu. 

6). După aprobare, în procesul de implementare: 

a). După aprobare planşele de propuneri şi o sinteză a prevederilor vor fi afişate permanent la sediul autorităţii şi pe pagina proprie de internet pe toată 
perioada de valabilitate a planului; 

b). Implicarea publicului în procesul de monitorizare a implementării documentaţiilor de amenajare a teritoriului se realizează prin punerea la dispoziţia 

publicului interesat, la cerere, spre consultare a planşelor de propuneri şi a documentelor aferente; 
c). Anual, consiliul judeţean va face publice prin publicare pe pagina proprie de internet şi, după caz, prin alte metode decise în raport cu impactul 

estimat, stadiul şi rezultatele aplicării prevederilor planului precum şi programul de acţiuni pentru etapele următoare. 

Art.11. Modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică 

1). Activităţile desfăşurate în legătură cu procesul de informare şi consultare a publicului vor fi înscrise în Raportul informării evidenţiindu-se 

respectarea/modificarea sau nerespectarea elementelor convenite prin Documentul de planificare. În funcţie de constatări responsabilul coordonator va elabora 
concluziile şi propunerile care vor fi supuse atenţiei grupului de lucru şi ulterior consiliul judeţean, inclusiv după caz cu eventuala propunere de revizuire a 

documentaţiei şi/sau de reluare a procesului de consultare publică. 

2). Evaluarea procesului de informare şi consultare a publicului se va face prin intermediul concluziilor la Raportul informării în conformitate cu 
prevederile legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

3). Orice persoană interesată, publică sau privată fizică sau juridică, are dreptul să solicite autorităţii responsabile cu aprobarea planului, în copie, spre 

consultare, Raportul informării şi consultării publicului întocmit pentru orice tip de documentaţie. Sesizarea situaţiilor de încălcare a legii şi a prezentului 
regulament cu referire la obligativitatea informării şi consultării publicului în legătură cu promovarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului pot fi înaintate 

atât autorităţilor judeţene cât şi instituţiei prefectului. 

Art.12. Definirea situaţiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat şi măsurile administrative de sancţionare 

Prezentul Regulament se consideră încălcat atunci când: 

- nu sunt îndeplinite minimul de condiţii obligatorii înscrise în Ordinul MDRT nr. 2.701/2010 

- nu s-au parcurs întocmai toate etapele procesului; 
- nu sunt îndeplinite condiţiile de informare a publicului în toate etapele; 

- nu sunt îndeplinite condiţiile de colectare a sugestiilor şi observaţiilor publicului; 
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- nu sunt respectate prevederile referitoare la identificarea şi informarea grupurilor-ţintă; 

- nu a fost întocmit corect şi complet Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare publică pentru planul în cauză; 

- nu au fost îndeplinite obligaţiile convenite de părţi prin Documentul de planificare; 
- nu a fost încheiat corect şi complet Raportul informării şi nu sunt anexate la acesta documentele doveditoare ale parcurgerii procesului. 

SECŢIUNEA IV. 

FINANŢAREA PROCESULUI DE INFORMARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ 

Art.13. Modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare 

1). Consiliul judeţean, după caz în parteneriat cu autorităţile locale asociate are va asigura spaţii corespunzătoare pentru afişarea anunţurilor şi a 

documentaţiilor, pentru prezentarea şi dezbaterea documentaţiilor, pentru redactarea şi multiplicarea documentelor procesului produse la sediul său precum şi 
pentru preluarea, înregistrarea şi arhivarea acestora. 

2). Costurile datorate pentru anunţuri publice, trimiteri poştale, notificări, conferinţe, publicaţii, vizite pe amplasament, deplasări la dezbateri, materiale 

de prezentare, logistică, etc. aşa cum au fost convenite Documentul de planificare vor fi asigurate prin bugetul instituţiei/instituţiilor partenere. 

Art.14. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

1). Anterior adoptării prezentul Regulament se va supune avizării Comisiei tehnice județene de urbanism. 
2). Prevederile Regulamentului intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna. 

3). Informarea publicului cu privire la aprobarea Regulamentului va decurge astfel: 

a). Se va publica în presa locală, simultan în cotidiene de limbă română şi maghiară anunţul prin care va fi semnalată aprobarea Regulamentului, 
obligativitatea derulării procedurii de informare şi consultare publică pentru toate documentaţiile de amenajare a teritoriului, existenţa reglementărilor specifice 

precum şi modalitatea, locul şi programul după care Regulamentul poate fi consultat; 

b). Anunţul va fi postat împreună cu textul Regulamentului pe pagina proprie de internet; 
c). Anunţul va fi afişat la avizierul structurii de specialitate a consiliului judeţean iar arhitectul şef al judeţului, la cerere, va pune Regulamentul la 

dispoziţia publicului spre consultare. 

4). Prezentul regulament poate fi reactualizat/modificat la propunerea şi/sau cu acordul prealabil al responsabilului coordonator, cu respectarea procedurii 

de avizare/aprobare a lui. 

5). Reglementările specifice stabilite prin prezentul regulament local se completează cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 de aprobare a 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu pot contraveni acestora. 

7). Anexele 1, 2, 3a, 3b şi 3c fac parte integrantă din Regulament. 

Întocmit la data 06 mai 2011 
 

Responsabil coordonator, arhitect şef al judeţului Covasna, ing. Bíró Dónát. 

Asistent, responsabil cu informarea publică, Giliga Marta. 
 

Avizat de Comisia tehnică judeţeană de urbanism cu nr. .........din ..........2011. 

Adoptat prin Hotărârea nr. ............../din ..................... 2011 a Consiliului Judeţean Covasna. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 92/2011 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi 

programului de transport privind transportul de persoane 

prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-

2011 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Demeter János, la proiectul de hotărâre privind modificarea 

Programului de transport județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 2008-2011; văzând Raportul de 

specialitate al Administratorului public, precum şi rapoartele de 

avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna; având în vedere: Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 17 lit. „c” din Legea 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare; art. 17 lit. „a”, „c” și „d” din Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007; solicitarea Consiliului 

Județean Covasna nr. 176/12.01.2011; adresa S.C. Producţie 

Timofte S.R.L. nr. 5/25.01.2011, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 565/26.01.2011; 

adresa S.C. Servicii şi Comerţ Cserei înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

757/01.02.2011; adresa S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L. 

527/2011, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 3411/08.04.2011; adresa Autorităţii 

Rutiere Române-Agenţia Covasna nr. 2274/16.05.2011, înregistrată 

la Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 4604/16.05.2011; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului 

de transport privind transportul de persoane prin curse regulate 

în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 51/2010 

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea 

traseelor şi programului de transport privind transportul de 

persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 

2008-201. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 92/2011 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 56/2008 cu modificările ulterioare) 
 

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN PENTRU PERIOADA 2008 - 2011 

M=microbuz de la 10 la 22 locuri, A=autobuz peste 22 locuri 
 

Nr. 

rețea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C 
Km pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulație 

Zilele de 

circulație 
Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

01 00 001 Sf. Gheorghe   Arcuș 8 13 A 1 1 4:40 5:00 5:10 5:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  5:00 5:20 5:20 5:40 6 

    
 

      
 

    
 

  5:40 6:00 6:10 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 7:20 7:30 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:40 7:00 7:00 7:20 6.7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:20 10:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:20 13:30 13:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:00 15:20 15:40 16:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:20 16:30 16:50 6.7 

    
 

      
 

    
 

  20:50 21:10 21:30 21:50 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:20 23:40 0:00 1,2,3,4,5 

02 00 002 Sf. Gheorghe Zoltan Angheluș 20 6 A 1 1 4:40 5:15 5:20 5:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:30 7:05 7:15 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:40 13:15 13:30 14:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:35 16:45 17:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  20:30 21:05 21:30 22:05 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:35 23:45 0:20 1,2,3,4,5 

03 00 003 Sf. Gheorghe Ilieni Dobolii de Jos 15 10 A 1 1 4:40 5:06 5:10 5:36 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  5:40 6:06 6:10 6:36 1,2,3,4,5,6 

    
 

      
 

    
 

  6:50 7:16 7:20 7:46 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 7:56 8:00 8:26 6.7 

    
 

      
 

    
 

  13:00 13:26 13:30 13:56 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  15:00 15:26 15:40 16:06 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:56 17:00 17:26 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  18:00 18:26 18:30 18:56 6.7 

    
 

      
 

    
 

  20:45 21:11 21:20 21:46 1,2,3,4,5 

                      23:00 23:26 23:40 0:06 1,2,3,4,5 

04 00 004 Sf. Gheorghe Bodoc Zălan 16 2 A 1 0 6:00 6:35 6:35 7:10 1,2,3,4,5 

                      16:10 16:45 16:50 17:25 1,2,3,4,5 

05 00 005 Sf. Gheorghe Cernat Tg. Secuiesc 35 3 A 1 1 5:00 5:45 7:00 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:00 14:45 15:20 16:05 1,2,3,4.5 

                      16:30 17:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5 

06 00 006 Sf. Gheorghe Moacșa Dalnic 21 2 M 1 1 5:00 5:35 5:45 6:20 1,2,3,4,5 

                      15:45 16:20 16:30 17:05 1,2,3,4,5 

07 00 007 Sf. Gheorghe Valea Crișului Calnic 17 11 A 1 1 4:40 5:07 5:10 5:37 1,2,3,4,5 

                      5:45 6:12 6:10 6:37 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  6:45 7:12 7:20 7:47 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:00 10:27 10:30 10:57 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  12:30 12:57 13:00 13:27 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:00 15:27 15:40 16:07 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  16:00 16:27 16:30 16:57 6.7 

    
 

      
 

    
 

  16:30 16:57 17:00 17:27 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  19:00 19:27 19:35 20:02 6.7 

    
 

      
 

    
 

  20:30 20:57 21:30 21:57 1,2,3,4,5 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C 
Km pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulație 

Zilele de 

circulație 
Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

                      23:00 23:27 23:40 0:07 1,2,3,4,5 

08 00 008 Sf. Gheorghe Araci Bățanii Mari 64 2 A 2 1 6:55 9:25 13:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                      12:00 14:30 15:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

09 00 009 Sf. Gheorghe Covasna-Zagon Sf. Gheorghe 75 2 A 1 1 11:00     13:36 1,2,3,4,5 

                      15:30     18:06 1,2,3,4,5,6,7 

10 00 010 Sf. Gheorghe Tg. Secuiesc Breţcu 51 8 M 1 1 4:30 5:40 5:45 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:00 8:10 8:30 9:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:00 9:10 9:30 10:40 6,7 

            
 

    
 

  10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  12:00 13:10 14:30 15:40 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  15:00 16:10 16:15 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  16:00 17:10 17:20 18:30 1,2,3,4,5 

11 00 011 Zagon Covasna Sf. Gheorghe 45 1 A 1 1 5:40 7:01 19:00 20:21 1,2,3,4,5 

12 00 012 Leț Tufalău Sf. Gheorghe 26 1 M 1 1 5:30 6:20 17:00 17:50 1,2,3,4,5 

13 00 013 Valea Mare Boroșneul Mare Sf. Gheorghe 27 3 A 1 1 5:00 6:00 6:45 7:45 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  7:50 8:50 13:30 14:30 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  14:30 15:30 16:00 17:00 1,2,3,4,5 

14 00 014 Zagon Boroșneul Mare Sf. Gheorghe 30 8 A 2 1 5:30 6:16 7:30 8:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  6:00 6:46 7:20 8:06 6.7 

            
 

    
 

  6:30 7:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  8:30 9:16 12:30 13:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:16 14:02 17:30 18:16 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  16:20 17:06 19:00 19:46 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  13:00 13:46 15:30 16:16 6.7 

                      17:00 17:46 19:00 19:46 6,7 

15 00 015 Filia Hámor Malnaș Sf. Gheorghe 61 1 A 1 1 6:20 8:15 16:00 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

16 00 016 Bixad Olteni Sf. Gheorghe 31 1 A 1 1 5:30 6:16 15:30 16:16 1,2,3,4,5 

17 00 017 Filia  Vâlcele Sf. Gheorghe 65 2 A 1 1 7:00 9:30 13:00 15:30 1,2,3,4,5 

                      7:00 9:30 15:00 17:30 6 

18 00 018 Doboșeni Vâlcele Sf. Gheorghe 66 1 A 1 1 5:30 7:30 16:00 18:00 1,2,3,4,5 

19 00 019 Înt. Buzăului Ozun Sf. Gheorghe 45 3 M 1 1 6:30 7:55 8:00 9:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:30 10:55 13:00 14:25 1,2.3,4,5 

                      14:30 15:55 16:00 17:25 1,2,3,4,5 

20 00 020 
Dobârlău 

centru 
Ozun Sf. Gheorghe 18 4 M 1 0 6:00 6:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:00 8:25 11:30 11:55 1,2,3,4,5 

                      12:00 12:25 14:00 14:25 1,2,3,4,5 

                      14:30 14:55 16:15 16:40 1,2,3,4,5 

21 00 021 Sântionlunca Ozun Sf. Gheorghe 16 9 M 1 1 6:10 6:35 6:35 7:00 1,2,3,4,5 

                      7:00 7:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:30 9:55 1,2,3,4,5 

                      9:55 10:20 10:30 10:55 1,2,3,4,5 

                      11:00 11:25 12:00 12:25 1,2,3,4,5 

                      13:30 13:55 14:15 14:40 1,2,3,4,5 

                      14:40 15:05 15:05 15:30 1,2,3,4,5 

                      16:00 16:25 16:25 16:50 1,2,3,4,5 

                      16:50 17:15 17:20 17:45 1,2,3,4,5 

22 00 022 Covasna Brateș Sf. Gheorghe 31 6 M 1 1 6:00 6:50 7:00 7:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:30 9:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  12:00 12:50 13:15 14:05 1,2,3,4,5,6,7 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C 
Km pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulație 

Zilele de 

circulație 
Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

    
 

      
 

    
 

  14:30 15:20 16:00 16:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:00 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

                      19:25 20:15 20:35 21:25 1,2,3,4,5 

23 00 023 Băcel Chichiş Sf. Gheorghe 15 1 M 1 0 7:00 7:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5 

24 00 024 Aita Medie Vîlcele Sf. Gheorghe 45 1 M 1 0 6:30 7:20 15:15 16:05 1,2,3,4,5 

25 00 025 Baraolt Tălișoara Vârghiș 8 2 A 1 1 6:30 7:00 7:10 7:40 1,2,3,4,5 

                      15:00 15:30 15:40 16:10 1,2,3,4,5 

26 00 026 Baraolt Talisoara Filia Vashámor 11 4 A 1 1 6:20 7:00 7:10 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

            
 

    
 

  9:20 10:00 10:10 10:50 1,2,3,4,5 

            
 

    
 

  12:00 12:40 12:50 13:30 1,2,3,4,5 

                      15:00 15:40 15:50 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

27 00 027 Herculian Bățanii Mici Baraolt 12 1 A 1 1 6:50 7:35 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

28 00 028 Aita Seacă Bățanii Mari Baraolt 15 1 M 1 0 7:00 7:35 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

29 00 029 Belin Căpeni Baraolt 20 1 A 1 0 7:00 7:50 15:00 15:50 1,2,3,4,5 

30 00 030 Cernatul de Sus Cernat Tg. Secuiesc 15 5 A 2 1 5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:55 7:25 7:30 8:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:05 8:35 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:55 16:25 16:30 17:00 1,2,3,4,5 

31 00 031 Hilib Tinoasa Tg. Secuiesc 13 1 A 1 1 5:45 6:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

32 00 032 Tg. Secuiesc Tinoasa Ojdula 16 6 A 1 1 5:15 5:35 5:45 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:35 6:55 7:00 7:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 7:50 8:00 8:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:30 14:35 14:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:40 15:45 16:05 1,2,3,4,5 

33 00 033 Mereni Poian Tg. Secuiesc 22 7 A 2 1 5:25 6:20 7:10 8:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:45 7:40 15:20 16:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:10 9:05 9:30 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

    
 

      
 

    
 

  10:30 11:25 12:00 12:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  12:55 13:50 14:10 15:05 1,2,3,4,5 

                      15:05 16:00 17:00 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

34 00 034 Tg. Secuiesc Sânzieni Petriceni 12 5 A 1 1 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:30 8:00 8:00 8:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:40 14:45 15:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

35 00 035 Tg. Secuiesc Sânzieni Valea Seacă 12 4 A 1 1 5:25 5:55 5:55 6:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:30 7:00 7:00 7:30 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:40 14:45 15:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

36 00 036 Tg. Secuiesc Catalina Mărcușa 16 7 A 1 1 5:05 5:30 5:40 6:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:25 6:50 6:50 7:15 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:20 7:45 8:00 8:25 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:35 14:35 15:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:20 15:45 15:45 16:10 1,2,3,4,5 

37 00 037 Ghelința Catalina Tg. Secuiesc 14 6 A 2 1 5:45 6:15 6:15 6:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:45 7:15 7:30 8:00 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  8:00 8:30 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:40 15:10 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

38 00 038 Harale Ghelința Tg. Secuiesc 14 1 A 1 1 5:45 6:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 
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Nr. 

rețea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu  

A B C 
Km pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(locuri)* 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulație 

Zilele de 

circulație 
Autog./loc. Loc. intermed. Autog./loc. active rezerve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

39 00 039 Mărtănuș Brețcu Tg. Secuiesc 22 5 A 2 1 5:45 6:25 6:25 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *7:10 7:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:40 15:20 15:20 16:00 1,2,3,4,5 

40 00 040 Tg. Secuiesc Lunga Lemnia de Sus 16 2 A 1 1 5:20 5:50 5:50 6:20 1,2,3,4,5 

                      15:20 15:50 15:55 16:25 1,2,3,4,5 

41 00 041 Tg. Secuiesc Băile Balvanyos Panorama Sf. Ana 32 1 M 1 1 9:00 10:30 18:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

42 00 042 Tg. Secuiesc Turia Alungeni 12 2 A 1 0 5:30 6:00 6:00 6:30 1,2,3,4,5 

                      15:20 15:50 15:50 16:20 1,2,3,4,5 

43 00 043 Turia   Tg. Secuiesc 13 6 A 2 1 5:45 6:15 6:35 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *7:05 7:35 8:15 8:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:00 9:30 14:10 14:40 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:15 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  15:50 16:20 17:00 17:30 1,2,3,4,5 

44 00 044 Icafalău Cernat Tg. Secuiesc 20 1 M 1 0 5:45 6:20 15:20 15:55 1,2,3,4,5 

45 00 045 Lemnia de Sus Lemnia Tg. Secuiesc 16 1 M 1 0 7:00 7:30 15:20 15:50 1,2,3,4,5 

46 00 046 Covasna Zăbala Tg. Secuiesc 20 5 A 2 1 5:40 6:15 6:20 6:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  *6:55 7:30 7:30 8:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:20 9:55 14:10 14:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:45 15:20 15:20 15:55 1,2,3,4,5 

47 00 047 Covasna Păpăuți Zagon 18 5 M 1 1 6:50 7:15 7:20 7:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:45 8:10 8:30 8:55 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:10 14:35 15:00 15:25 1,2,3,4,5 

48 00 048 Surcea Zăbala Covasna 14 1 M 1 0 7:10 7:45 15:00 15:35 1,2,3,4,5 

49 00 049 Comandău   Covasna 20 1 M 1 0 6:00 7:00 16:00 17:00 1,3,5,7 

50 00 050 Înt. Buzăului Sita Buzăului Crasna 16 6 M 1 1 6:00 6:30 6:35 7:05 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  7:10 7:40 7:50 8:20 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  9:40 10:10 10:15 10:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  11:45 12:15 12:20 12:50 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  14:15 14:45 16:15 16:45 1,2,3,4,5 

    
 

      
 

    
 

  17:15 17:45 18:30 19::00 1,2,3,4,5 

51 00 051 Înt. Buzăului   Lădăuţi 7 2 M 1 0 6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5 

                      13:00 13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5 

52 00 052 Barcani   Înt. Buzăului 10 4 M  1 0 6:00 6:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5 

                      8:00 8:25 9:00 9:25 1,2,3,4,5 

                      12:30 12:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

                      16:30 16:55 17:30 17:55 1,2,3,4,5 

53 00 053 Aita Medie Aita Mare Baraolt 20 1 M 1 0 7:00 7:50 15:00 15:50 1,2,3,4,5 

54 00 054 Sf. Gheorghe Aninoasa Saciova 19,50 2 M 1 0 6:20 7:00 7:05 7:45 1,2,3,4,5 

                      16:00 16:40 16:45 17:25 1,2,3,4,5 

 
Pe traseul nr. 41 Tg. Secuiesc - Băile Bálványos - Panorama Sf. Ana autobuzul circulă numai în perioada sezonului 01. Mai - 31. Septembrie;  

Cursele marcate cu semnul (*) circulă numai în perioada anului şcolar;  

 



 28 

HOTĂRÂREA Nr. 93/2011 

privind solicitarea de transmitere a imobilului - Centrul de 

agrement Pădureni - din domeniul public al statului şi din 

administrarea Direcției Județene pentru Tineret - Covasna 

în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind solicitarea 

de transmitere a imobilului - Centrul de agrement Pădureni - 

din domeniul public al statului şi din administrarea Direcției 

Județene pentru Tineret - Covasna în proprietatea publică a 

judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, văzând: Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Juridică şi Administraţie Publică și rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, precum și adresa Autorității 

Naționale pentru Sport și Tineret nr. 77/08.04.2011, înregistrată 

la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

1851/08.04.2011, Cartea Funciară nr. 23099 al localității Moacșa, 

având în vedere prevederile: art. 9 alin. (1) și 12 alin. (1) și (2) 

din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în 

baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere a imobilului - 

Centrul de agrement Pădureni - având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea 

Direcției Județene pentru Tineret - Covasna în domeniul public 

al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Art.2. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să menţină 

destinaţia imobilelor preluate conform art. 1, pentru desfăşurarea 

activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de 

tabere şcolare. 

Art.3. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să întreţină 

şi să modernizeze imobilele arătate la art. 1 şi să respecte 

standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii specifice acestora. 

Art.4. (1) Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază 

de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de 

inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la 

data publicării hotărârii de guvern. 

(2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Judeţean Covasna 

va proceda la actualizarea valorii de inventar ale acestora. 

(3) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe 

şi obiectele de inventar din dotarea acestora. 

Art.5. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Direcţiei 

Juridice şi Administraţiei Publice, Ministerului Administrației 

și Internelor și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului în vederea promovării proiectului de hotărâre de 

Guvern privind imobilele prevăzute în art. 1. 

Art.6. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 171/2010 

privind solicitarea transmiterii imobilului Centrul de agrement 

Pădureni din domeniul public al Statului Român şi din 

administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în domeniul public 

al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna se abrogă. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 93/2011 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94/2011 

privind solicitarea transmiterii a unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în domeniul 

public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind solicitarea 

transmiterii a unor imobile din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului în domeniul public al Judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, văzând: Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Administraţie 

Publică, avizele comisiilor de specialitate și adresa Autorității 

Naționale pentru Sport și Tineret nr. 76/18.03.2011 înregistrată 

la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

1852/08.03.2011 având în vedere prevederile: art. 9 alin. 1 și 

12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere a unor imobile, 

având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-4 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi 

Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în 

domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Art. 2. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să menţină 

destinaţia imobilelor preluate conform art. 1, pentru desfăşurarea 

activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de 

tabere şcolare. 

Art.3. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să întreţină 

şi să modernizeze imobilele arătate la art. 1 şi să respecte 

standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii specifice acestora. 

Art.4. (1) Predarea-preluarea imobilelor se va face pe bază 

de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de 

inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la 

data publicării hotărârii de guvern. 

(2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Judeţean Covasna 

va proceda la actualizarea valorii de inventar a acestora. 

(3) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe 

şi obiectele de inventar din dotarea acestora. 

(4) Preluarea imobilelor arătate la art. 1, care nu sunt intabulate 

în cartea funciară se face cu respectarea situației juridice a 

acestora, existentă la data transferului dreptului de proprietate. 

Art.5. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Direcţiei 

Juridice şi Administraţiei Publice, Ministerului Administrației 

și Internelor și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului în vederea promovării proiectului de hotărâre de 
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Guvern privind imobilul prevăzute în art. 1. 

Art.6. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 170/2010 

privind solicitarea transmiterii a unor imobile din domeniul 

public al Statului Român şi din administrarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea 

Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Covasna în domeniul public al Judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna se 

abrogă. 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-4 la Hotărârea nr. 94/2011 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95/2011 

privind solicitarea de transmitere a unor imobile 

aparținând - Centrului de agrement Crasna - din domeniul 

privat al statului în proprietatea publică a judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind solicitarea 

de transmitere a unor imobile aparținând - Centrului de agrement 

Crasna - din domeniul privat al statului în proprietatea publică 

a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, văzând: Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Juridică şi Administraţie Publică și rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, precum și Cartea Funciară nr. 23298 

a localității Sita Buzăului, având în vedere prevederile: Legea 

nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 

91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere a unor imobile 

aparținând - Centrului de agrement Crasna -, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul 

public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Art.2. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să menţină 

destinaţia imobilelor preluate conform art. 1, pentru desfăşurarea 

activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de 

tabere şcolare. 

Art.3. Consiliului Judeţean Covasna se obligă să întreţină 

şi să modernizeze imobilele arătate la art. 1 şi să respecte 

standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii specifice acestora. 

Art.4. (1) Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază 

de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de 

inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la 

data publicării hotărârii de guvern. 

(2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Judeţean Covasna 

va proceda la actualizarea valorii de inventar ale acestora. 

(3) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe 

şi obiectele de inventar din dotarea acestora. 

Art.5. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Direcţiei 

Juridice şi Administraţiei Publice, Ministerului Administrației 

și Internelor și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului în vederea promovării proiectului de hotărâre de 

Guvern privind imobilele prevăzute în art. 1. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 95/2011 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 96/2011 

privind aprobarea propunerii de modificare a structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe și înființarea unor linii de 

gardă 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a 

președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 

văzând Raportul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe nr. 5373/25.05.2011, înregistrat la 

Consiliul Județean Covasna sub nr. 5024/25.05.2011, precum 

și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, având în 

vedere: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 560/2010 privind 

aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; Protocolul 

de predare - preluare încheiat Direcția de Sănătate Publică a 

județului Covasna și Consiliul Județean Covasna nr. 2168/ 

28.06.2010 și 6796/28.06.2010; Ordonanța de Urgență nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; art. 182 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile: Ordinului Ministerului 

Sănătății nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de 

anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare și a 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 388/2009; Ordinului 

Ministerului Sănătății nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor 

de clasificare a spitalelor în funcție de competent; Ordinului 

Ministerului Sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei 

si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor 

în funcție de competent, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă propunerea de modificare a structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sf. Gheorghe și înființarea unor linii de gardă după 

cum urmează: 

- înființarea cabinetelor de pneumologie, psihiatrie, psihiatrie 

pediatrică, neurologie pediatrică în cadrul ambulatoriului de 

specialitate din cadrul spitalului; 

- reorganizarea Secției boli infecțioase cu un număr de 65 

de paturi, prin înființarea: - Secţiei boli infecţioase adulți cu un 

număr de 25 paturi; 

- Secţiei boli infecţioase copii cu un număr de 40 paturi, 
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din care 5 paturi HIV-SIDA; 

- înființarea în cadrul Secției de chirurgie a Compartimentului 

de chirurgie vasculară cu un număr de 3 paturi; 

- desfiinţarea Compartimentului gineco-oncologie, cu 

păstrarea a celor 5 paturi din acest compartiment în cadrul 

Secţiei de obstetrică-ginecologie; 

- înfiinţarea Compartimentului neurologie pediatrică cu 

un număr de 3 paturi; 

- schimbarea denumirii Compartimentului terapie intensivă 

coronarieni în Unitate de supraveghere și tratament avansat al 

pacienților cardiaci cronici; 

- desfiinţarea liniei de gardă în specialitatea neonatologie, 

urmând ca continuitatea în asistenţa medicală de specialitate să 

fie asigurată prin linia de gardă în specialitatea pediatrie; 

- desfiinţarea liniei de gardă în specialitatea neuro-psihiatrie; 

- înfiinţarea liniei de gardă în specialitatea neurologie; 

- înfiinţarea liniei de gardă în specialitatea psihiatrie; 

- înfiinţarea liniei de gardă în specialitatea ortopedie-

traumatologie. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre avizare către 

Ministerul Sănătății prin grija Spitalului Județean de Urgență 

„Dr. Fogolyán Kristóf”. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna, 

dl. Henning László János și Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf”. 
 

Sf. Gheorghe, la 26 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

DISPOZIŢIA Nr. 191/2011 

cu privire la aprobarea efectuării unor virări de credite 

între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe anul 2011 în 

bugetul instituţiilor publice de interes judeţean 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, analizând Referatul 

nr. 1046/16.05.2011 al Direcţiei Economice cu privire la 

aprobarea efectuării unor virări de credite între subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare pe anul 2011 în bugetul instituţiilor 

publice de interes judeţean, având în vedere prevederile art. 49, 

alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 

104 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 106 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

DISPUNE: 
 

Art.1. Se aprobă efectuarea unor virări de credite între 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe anul 2011 în bugetul 

instituţiilor publice de interes judeţean, conform anexelor nr. 

1/5v și 1/11v, care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 

însărcinează Direcţia Economică şi instituţiile publice de interes 

judeţean vizate. 
 

Sf. Gheorghe, la 18 mai 2011 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa 1/5v la Dispoziția nr. 191/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011 (mii lei) 

Centrul Militar Județean 

Capitolul 60.02.02 Apărare națională 

Subcapitolul 60.02.02 Apărare națională 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE 

TOTAL 

din care credite bugetare 

destinate stingerii plăților 

restante 

Trim. I. Trim. II. Trim. III. Trim. IV. 

Furnituri de birou 20.01.01 -3,00      -3,00      

Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 5,00      5,00      

Apă, canal și salubritate 20.01.04 -1,00      -1,00      

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 -1,00      -1,00      

 

Anexa 1/11v la Dispoziția nr. 191/2011 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011 (mii lei) 

Școala specială Olteni 

Capitolul 65.02.07.04 Școala Specială Olteni 

Subcapitolul 65.02.07.04.02 Școala Specială Olteni 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE 

TOTAL 

din care credite bugetare 

destinate stingerii plăților 

restante 

Trim. I. Trim. II. Trim. III. Trim. IV. 

 Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 -7,00      -7,00      

 Alte sporuri 10.01.06 -18,00      -18,00      

 Fond aferent plății cu ora 10.01.11 1,00      1,00      

 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 24,00      24,00      

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2010 
 

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 bază dispozițiile legale de 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 și a hotărârilor Consiliului Județean Covasna, în anul 2010, structurat pe principalele atribuții prevăzute de 

lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile adoptate. 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

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, 
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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. 

De asemenea începând cu luna septembrie 2010, administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna se realizează prin intermediul 

Compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică. 
Având în vedere cele de mai sus, Direcția în anul 2010 a realizat următoarele activități, după cum urmează: 

1. Domeniul administraţie publică 

În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
Astfel, în cursul anului 2010, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 22 ori, după cum urmează: 

- de 12 ori în şedinţe ordinare; 

- de 10 ori în şedinţe extraordinare. 
În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 195 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 537 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă.  

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică, 

în conformitate cu prevederile legale. 

Potrivit dispoziţiilor 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 s-a desfăşurat, în anul 2010, controlul 

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 1717 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. În cursul anului 2010 au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern stema 

oraşului Covasna şi stema comunelor Brăduţ şi Ilieni. 
Funcţionarii din cadrul Compartimentului au 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-a desfăşurat în localitatea Belin, în data de 06 iunie 

2010.  
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, funcţionarii din cadrul Compartimentului au elaborat Instrucţiunile de 

securitate şi sănătate în muncă pentru Serviciul de administrare a drumurilor judeţene. Totodată, s-a asigurat convocarea, stabilirea ordinii de zi şi întocmirea 

procesului-verbal la lucrările Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, respectiv transmiterea procesului-verbal, al şedinţei, la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Covasna.  

În cursul anului 2010 s-au primit şi înregistrat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni pentru anul fiscal 2009, de două ori, 

respectiv: 

- până la data de 15 iunie potrivit prevederile art. 10 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale de 

Integritate; 

- până la data de 05 noiembrie potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative şi s-au transmis la Agenţia Naţională de Integritate.  

2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat 

prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia 
publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 

În data de 25 martie 2010, s-a adus cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Covasna.  
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 25 martie 2010 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 6 aprilie 2010 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 aprilie 2010, s-a procedat la adoptarea actului normativ privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Covasna. 

În data de 26 martie 2010 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind 

participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely 
Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea unei asociaţii legal constituite. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 26 mai 2010 a fost adoptată Hotărârea privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei 
„Asociaţia Angustia Egyesület”. 

În data de 4 noiembrie 2010 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, pentru elaborarea Proiectului de hotărâre 
privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”. 

Cu respectarea prevederilor legale s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene locale „Observatorul de Covasna şi „Székely Hírmondó”, precum şi în 
săptămânalul „Erdővidék”, pe pagina de internet al instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu 

s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 22 decembrie 2010 a fost adoptată Hotărârea privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”. 

În data de 9 noiembrie 2010 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 

produselor agricole pentru anul fiscal 2011. 
S-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe 

pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere 

sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 22 decembrie 2010 a fost adoptată Hotărârea cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul fiscal 2011. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se 
îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice 

judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 

http://www.cjcv.ro/
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prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

În semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 44 de persoane, din care 40 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, 3 persoane de dl. 

vicepreşedinte Henning László-János şi o persoană de către dl. secretar al judeţului Varga Zoltán.  
Problemele celor 44 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 24 de persoane, din care 19 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, 4 persoane de dl. 

vicepreşedinte Henning László-János şi o persoană de dl. vicepreşedinte Demeter János.  

În anul 2010 au fost înregistrate 59 de petiții care au fost soluționate în condițiile legii. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 

cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 
În cursul anului 2010, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul în acest sens fiind 

prezentat plenului Consiliului Județean Covasna.  

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 2010 la Compartimentul juridic-contencios au fost înregistrate 35 de cauze în care Județul Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele 
Consiliului Județean Covasna este parte. 

Dintre acestea: 

- nr. acţiuni introduse de Instituţia Prefectului judeţului Covasna împotriva Consiliului Judeţean Covasna: 0 cauze.  
- nr. acţiuni proprii: 5. 

- nr. acţiuni introduse în 2010 de alte persoane juridice sau fizice împotriva Județului Covasna, Consiliului Judeţean Covasna sau Președintelui 

Consiliului Județean Covasna: 30. 

S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna. 

În cursul anului 2010, Compartimentul juridic-contencios a întocmit un nr. de 31 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2010, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 195 de hotărâri şi proiecte 
de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 537, În total au fost adoptate 732 de acte administrative. 

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 459 contracte. 

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. Compartimentul Administrarea Patrimoniului 

În anul 2010 Compartimentului de Administrare a Patrimoniului a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri şi a asigurat traducerea în limba maghiară a acestora. 

În anul 2010 Judeţul Covasna a achiziţionat imobilele din str. Kós Károly nr. 4, și un imobil din str. Recoltei drept pentru care s-a reactualizat baza de date 
privind întregul patrimoniu, terenuri şi clădiri ale judeţului. 

De asemenea a fost realizat un schimb de imobile între Județul Covasna și SC DEICO SRL Sf. Gheorghe, astfel încât întregul corp de clădire A situate în str. 

Presei nr. 8/A cu terenul aferent se află în prezent în proprietatea exclusivă a Județului Covasna. 
S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 

S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau 

concesiune la alte Instituţii s-au persoane juridice. 

Salariații din cadrul Compartimentului au participat la derularea în condiţii optime a planului European de ajutoare umanitare PEAD 2010. 

5. Domeniul registraturii generale 

În cursul anului 2010 s-a primit prin poștă, curier, poștă electronică, fax sau direct de la petiționari un număr de 13 123 acte care au fost înregistrate în 
Registrul General de intrare-ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în Monitorul Oficial al 

României (Partea I, II, III, IV, V și VI) 

După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au 
atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna s-au repartizat actele către direcțiile sau 

compartimentele de specialitate pe bază de condică de predare. S-a operat in Registrul General de intrare - ieșire datele conform rezoluției. 

Adresele create din oficiu și răspunsurile la actele înregistrate s-au expediat prin poștă, curier sau prin delegat. În vederea expedierii, la registratură se sortează 
actele după instituții, persoane fizice, persoane juridice după care se completează plicurile cu numele, respectiv denumirea, adresa destinatarului și numărul de 

înregistrare. Expedierea s-a făcut pe bază de borderou. Lunar s-au întocmit centralizatoare privind trimiterile poștale, după care s-au transmis către compartimentul 

contabilitate din cadrul Consiliului Județean Covasna. 
Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna Monitorul Oficial al Județului Covasna. 

De asemenea la nivelul registraturii generale s-au întocmit 18 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 

precum și 6 procese verbale de afișarea a unor citații primite de la IPJ Covasna, Poliția mun. Sf. Gheorghe. 

6. Domeniul arhivei 

În cursul anului 2010 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice 

s-au eliberat în total 126 adeverinţă şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 

Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente pentru 

consultare cu respectarea procedurilor legale. 

În bază de inventar s-a preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna, în cursul anului 2010 asigurând selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 

Pentru constituirea corectă a arhivei, conform procedurilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în urma propunerilor primite de la compartimentul de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, s-a aprobat reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului 
Judeţean Covasna, prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 207/2010; 

Reorganizarea Comisiei de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz, prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 489/2010; 
În anul 2010 s-au predat un număr de 7 inventare la Arhivele Naţionale, create de către Camera de Muncă Braşov - Oficiul Sfântu Gheorghe anii extremi 

1924-1942 însumând 4419 unităţi arhivistice după. 

7. Domeniul secretariatului ATOP 

Salariații din cadrul compartimentului ATOP 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, astfel au avut loc 13 ședințe ordinare ATOP, atât la sediul Consiliului 

Județean Covasna cât și la unele centre zonale ale poliției. Au fost soluționate un nr. 5 petiții primite de la cetățeni prin care au fost reclamați lucrători ai poluției 
precum și a jandarmeriei. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

I. 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 2010 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 2010 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 
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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 local iniţial pe anul 2010 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 12/2010 al Consiliului 

judeţean Covasna, însumând atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 69.931 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 2010 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010, 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 13 
hotărâri, majorându-se în 7 şi diminuându-se în 4 rânduri nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, dar s-a procedat prin aprobarea a 11 

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 2010 valoarea de 89.277,45 

mii lei. 
Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 87.501,38 mii lei. Plăţile efectuate în sumă de 67.799,32 mii lei au fost destinate finanţării 

următoarelor domenii de activitate: 

lei 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate % 

anuale aprobate iniţial definitive 

Asigurări şi asistenţă socială 68.02 28.823.000 28.748.900 27.804.488 41,01 

Cultură, recreere şi religie 67.02 10.628.000 9.684.250 9.304.530 13,72 

Transporturi 84.02 5.950.000 15.851.000 7.269.874 10,72 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 10.027.000 8.819.930 7.096.551 10,47 

Învăţământ 65.02 9.715.000 8.046.870 6.566.074 9,68 

Sănătate 66.02 0 5.253.000 5.218.679 7,70 

Alte acţiuni economice 87.02 448.000 2.412.730 1.898.335 2,80 

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 0 1.334.600 1.081.037 1,59 

Alte servicii publice generale 54.02 3.340.000 7.826.040 486.874 0,72 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 600.000 530.630 367.000 0,54 

Protecţia mediului 74.02 0 300.000 300.000 0,44 

Apărare 60.02 270.000 244.500 241.289 0,36 

Locuinţe. servicii şi dezvoltare publică 70.02 0 100.000 100.000 0,15 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 50.000 45.000 44.457 0,07 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 80.000 80.000 20.136 0,03 

TOTAL 69.931.000 89.277.450 67.799.324 100 
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Diferența destul de mare între veniturile încasate și cheltuielile efectuate în cursul anului evidențiază următoarele: 

- rezultatul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar și a O.U.G. nr. 63/2010 pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- tendința de efectuare justificată a plăților, cheltuielile fiind efectuate în scopul funcționării în limite normale a instituțiilor publice județene. 

Execuţia de casă a bugetului propriu al județului, efectuată de unitatea teritorială a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 
2010 a rezultat un excedent curent de 19.702.061,17 lei, care în conformitate cu normele de încheiere a exercițiului bugetar a fost virat în contul de disponibil al 

fondului de rulment propriu al consiliului judeţean. 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 

Începând cu 1 februarie 2010 lista instituțiilor finanțate în modul arătat în titlu a fost completată cu Camera agricolă județeană Covasna, instituție preluată de la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și începând cu 1 august 2010 cu Spitalul județean de urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf”. Transferurile aferente acestor 

activități sunt virate de către ministerele de resort în contul consiliului județean, care le distribuie sub formă de subvenții. Din categoria așa ziselor instituții 
autofinanțate nu mai face parte Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig, care a devenit instituție din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, finanțată integral din bugetul local.  

Așadar, faţă de prevederile unui buget echilibrat în valoare de 14.140.960 lei atât la venituri cât și la cheltuieli, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă 
astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 13.387.486 lei, acesta înseamnă 94,7%, și a fost determinată de faptul că subvenţiile de la bugetul local al 

consiliului judeţean au fost virate numai în măsura necesităţilor de finanţare a activităţilor acestor instituţii, numai după analiza utilizării sumelor puse la dispoziţie 
anterior şi numai pentru funcţionarea optimă a unităţilor. 

La cheltuieli, faţă de acelaşi program, plăţile efectuate sunt în valoare de 13.376.348 lei și înseamnă 94,6 față de prevederi.  
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Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de 

măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea 

bazei materiale în cazul majorității unităților de sub autoritate. Cheltuielile de capital reprezintă totuși 40,1% din totalul cheltuielilor, deoarece subvențiile pentru 
spital au fost destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor de capital. 

În rândurile de mai jos prezentăm structura cheltuielilor în funcție de următoarele criterii: 
 

Clasificația economică (pe titluri de cheltuieli) 
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Conform clasificației funcționale structurarea pe activități dar și pe titluri de cheltuieli arată astfel: 
lei 

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 
Personal 

Bunuri si 

servicii 

Cheltuieli de 

capital 
Total % 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 5410 279.127 48.397 71.332 398.856 2,98 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 1.037.128 816.880 19.861 1.873.869 14,01 

Ansamblul de Dansuri Háromszék 6710 1.375.104 609.516 40.016 2.024.636 15,14 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 769.362 169.090 9.986 948.438 7,09 

Centrul de Cultură al Judeţului Cv 6710 227.105 604.594 4.877 836.576 6,25 

Total instituții culturale  3.408.699 2.200.080 74.740 5.683.519 42,49 

Spitalul Județean Dr. Fogolyán K. 6610     5.224.253 5.224.253 39,06 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig 6810 466.549 525.192   991.741 7,41 

Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene 8410 21.613 224.235   245.848 1,84 

Camera agricola 8310 398.928 97.801   496.729 3,71 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 148.789 186.613   335.402 2,51 

Total 4.723.705 3.282.318 5.370.325 13.376.348 100,00 

% 35,31 24,54 40,15 100   
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Așa cum sunt evidențiate destinațiile în tabelul de mai jos, din bugetul aferent fondului de rulment, în anul 2010 au fost programate şi utilizate următoarele 

sume: 

 

Hotărâri Destinaţii aprobate 
Program 

2010 

Plăţi 

efectuate 

Hot. nr. 
11/08.02.2010 

Documentație „Reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice Hăghig” 265.000   

„Reamenajare, recompartimentare, mansardare imobil Str. Presei 8A” - Studiu de fezabilitate 140.790 114.406,14 

Hot. nr. 

13/26.02.2010 

Iluminatul nocturn al clădirii Bazarului Sf. Gheorghe 167.000 166.226,61 

Tarif acord mediu pentru Reconstruire gard Stomatologie 100 100,00 

,,Realizare Centru de vizitare Mestecănișul Reci și bălțile Ozun-Sîntionlunca”  6.250 6.241,45 

Amenajări interioare Galeriile de Artă Sf. Gheorghe 71.400 67.574,44 

Sistem de management integrat al deșeurilor-acord mediu 4.700 4.686,77 

Reabilitarea DJ 121 Covasna-Zăbala-Tîrgu Secuiesc 10.000   

Modernizare 5 drumuri județene - DJ103B, DJ121F, DJ112, DJ114, DJ122 - avize și acorduri 8.000 4.549,38 
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Hotărâri Destinaţii aprobate 
Program 

2010 

Plăţi 

efectuate 

Hot. nr. 

44/31.03.2010 

Reabilitarea Spitalului de urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” - Proiect tehnic 1.780.000 75.498,64 

„Realizare Centru de vizitare Mestecănișul Reci și bălțile Ozun-Sîntionlunca” - achiziție teren, 

proiect tehnic, asist. tehnică 
643.000 199.934,00 

„Reamenajare, recompartimentare, mansardare imobil Str. Presei 8A” - proiect tehnic și execuție 

lucrări 
2.000.000 276.170,28 

Consolidarea podului peste Râul Olt la Aita Mare 75.000 74.995,20 

Instrumente moderne de planificare prin tehnologia GIS 22.000   

Schimb de imobil cu SC Tipografia DEICO SRL 

3.257.000 

126.404,00 

Achiziție teren Str. Recoltei 431.110,00 

Achiziție teren pentru Muzeul National Secuiesc 1.601.986,80 

Reabilitare canton Hatod și Bixad - studiu de fezabilitate 100.000   

Reabilitare Muzeul Baraolt - studiu de fezabilitate 50.000   

Achiziție autovehicul multifuncțional UNIMOG 1.200.000   

Sistem de management integrat al deșeurilor - asistență tehnică/comisioane 500.000 130,00 

Hot. nr. 81/24 iunie 

2010 

Achiziție locomotive pt. Ansamblul tehnic „Planul Inclinat” Covasna-Comandău 
133.000 132.485,75 

Hot. nr. 146/28 oct 

2010 

Achiziție autovehicul multifuncțional UNIMOG 40.000   

Aparatură tehnică pentru proiectul „Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului 

rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna” 
100.000   

Lucrări de renovare parţială la corpul A al clădirii Muzeului Naţional Secuiesc 581.300   

TOTAL 11.154.540 3.282.499,46 
 

Execuția de casă a disponibilului fondului de rulment este următoarea: 

lei 

Sold la 1 ianuarie 2010 13.882.357,74 

Dobândă 12 luni 46.021,54 

Restituire plăți efectuate pentru SMURD 
Restituire sume de la Consic S.A. 

3.434.667,33 
8.707,27 

Total încasări 17.371.753,88 

Cheltuieli efectuate până la 31 DECEMBRIE 2010 3.282.499,46 

Disponibil din execuţia curentă a Fondului de rulment în anul 2010 14.089.254,42 

Excedentul bugetului local pe anul 2010 19.702.061,17 

Total disponibil Fond rulment la data de 31 decembrie 2010 33.791.315,59 
 

Luând în considerare noile reglementări privind finanțele publice locale și modificarea clasificației bugetare, începând cu anul 2011 nu se mai constituie fond 

rulment din excedentul bugetului local și nu se mai întocmește nici bugetul aferent. 
Corespunzător normelor de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010 disponibilul fondului de rulment a fost virat în contul de excedent al bugetului local. 

Ca operațiune a anului 2011, acest excedent a fost constituit de fapt din totalul de la sfârșitul anului a disponibilului fondului de rulment de 33.791.315,59 lei, 
reîntregit cu dobânda calculată asupra sa din luna ianuarie a.c., rezultând astfel un excedent total de 33.794.596,42 lei. Acesta poate fi utilizat în anul 2011 ca 

sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 

Bugetului fondurilor externe nerambursabile 
Pentru anul 2010 proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile au fost următoarele: 

- Participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la Programul Grundtvig „Învățare pe tot parcursul vieții”; 

- Implementarea proiectului legat de funcționarea și dotarea Centrului Europe Direct, finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene; 
- Pregătirea documentației de finanțare din fonduri structurale a conceptului ,,Satul Basmelor” prin intermediul Fundației maghiare „Szülőföld Alap”  

Așa cum se vede și în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, faţă de veniturile preconizate în sumă de 96.500 lei, încasările curente s-au ridicat la valoarea 

de 168,834 lei, care exprimat procentual înseamnă 174,9% și include suma de 70.364 lei returnată de Primăria Dobârlău din totalul primit pentru lucrările de 
refacere a infrastructurii afectate de inundații, corespunzător acordului referitor la asistența nerambursabilă din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. 

La cheltuieli, în comparație cu prevederile de aceeași valoare de 96.500 lei, plățile efectuate însumează 90.390 lei, adică 93,6%. 

Totalul disponibilului de 196.256 lei, evidențiat într-un cont special de trezorerie, include în afara încasărilor curente pe parcursul anului și soldul existent la 
bancă la începutul anului raportat în valoare de 27.422 lei. Diferența între totalul disponibilului și plățile efectuate este soldul bancar de 105.866 lei. Acesta poate 

fi utilizat ulterior pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator. 

Execuția pe anul 2010 a bugetului fondurilor externe nerambursabile este prezentat succint astfel: 
lei 

Sold la începutul anului  27.422 

Încasări curente pe parcursul anului 168.834 

Plăți efectuate în anul 2010  90.390  

Sold la sfârșitul anului 2010 105.866  
 

Bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii 

Corespunzător prevederilor H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile publice locale și a O.U.G. nr. 
48/2010 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, finanțarea acordării asistenței medicale publice de urgență se 

face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din bugetul autorităților publice 

locale și din alte surse. Aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al spitalului public se face de către ordonatorul de credite ierarhic superior. 
Astfel și pentru Spitalul județean de urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”, preluat în cursul anului trecut, au fost aprobate către de consiliul județean 2 tipuri de 

bugete: bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pentru subvențiile de capital primite de la ministerul de resort și bugetul 

instituțiilor finanțate integral din venituri proprii. Despre contul de execuție aferent primului tip de buget am relatat în capitolul corespunzător, iar în continuare 
analizăm pe scurt indicatorii prezentați în contul de execuție al celui de-al doilea tip de buget, prezentat în anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre, unde datele se 

referă numai la activitatea bugetar-financiară a spitalului județean. 

La partea de venituri a contului de execuție sunt enumerate concret sursele de venituri care se includ în categoria veniturilor proprii și se vede că față de 
prevederile bugetare anuale în sumă de 23.794.230 lei, încasările realizate însumează doar 20.684.390 lei. Procentul de realizare a veniturilor este de 86,9%. 

Diferența se localizează aproape total la veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate. 

Cheltuielile dimensionate la nivelul prevederilor de venituri, au fost realizate în proporție de 84,0%. Plățile efectuate în valoare de 19.996.702 lei au fost 
corelate cu încasările efective de fonduri, astfel încât unitatea sanitară a încheiat anul bugetar cu un excedent curent de 687.688 lei. 

Având în vedere că spitalul dispunea și de un sold de provenit din anul anterior celui în analiză, totalul disponibilului bancar la sfârșitul anului 2010 este de 

1.621.765 lei. 

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.  
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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 2010 au fost aprobate virări de credite prin 5 dispoziţii ale 
Preşedintelui. 

d. Contabilitatea fondului de rulment 

Ca sursă de venituri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii programate prin decizii ale autorităţii deliberative a administraţiei judeţene, atât 
contabilitatea disponibilului cu dobânda aferentă, cât şi plăţile efectuate din acest disponibil al fondului de rulment, se efectuează în cadrul biroului buget-finanţe, 

cele mai importante aspecte fiind următoarele: 

- ordonanţarea plăţilor; 
- întocmirea anexelor de decontare a investiţiilor solicitate de trezorerie; 

- evidenţa pe lucrări şi obiective a documentaţiilor de decontare; 

- întocmirea situaţiilor operative pe capitole a cheltuielilor de investiţii făcute din fondul de rulment; 

- 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 biroului resurse umane în anul 2010 

Elaborarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum 
și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean: 

În vederea respectării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, s-au elaborat statele de funcții 

valabile începând cu anul 2010 pentru: 
- Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, Hotărârea nr. 2/2010, care a fost modificată prin Hotărârea nr. 82/2010; 

- Camera Agricolă Județeană Covasna, Hotărârea nr. 4/2010, modificată prin Hotărârea nr. 45/2010; 

- Muzeul Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, Hotărârea nr. 18/2010; 
- Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, Hotărârea nr. 19/2010; 

- Centrul de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, Hotărârea nr. 20/2010; 

- Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, Hotărârea nr. 21/2010; 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona, Hotărârea nr. 22/2010; 

- Centrul de Studii Europene, Hotărârea nr. 23/2010; 

- Biblioteca Județeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, Hotărârea nr. 25/2010; 
- Școala Specială Sfântu Gheorghe, Hotărârea nr. 26/2010; 

- Școala Specială Olteni, Hotărârea nr. 27/2010. 

- Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, au fost stabilite numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile 

publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative. Prefectul Județului Covasna, prin adresa nr. 10003/09.07.2010, a comunicat numărul maxim de 

posturi pentru Consiliul Județean Covasna, potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, respectiv 310 posturi. 
Aplicarea acestor prevederi a condus la reorganizarea aparatului de specialitate, precum și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Covasna, cu excepția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig, Serviciului Public 

Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, Școlii Speciale Sfântu Gheorghe și a Școlii Speciale Olteni. Reorganizarea s-a realizat prin reducerea a 108,5 posturi, 
în primul rând desființarea posturilor vacante și după aceea disponibilizarea personalului încadrat pe posturile desființate, precum și trecerea Secției „Studio M” cu 

un număr de 12 posturi la Teatrul „Tamási Áron” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Astfel numărul total de 418,5 posturi din 

cadrul structurilor supuse reorganizării s-a redus, potrivit Hotărârii nr. 105/2010, la 310 posturi. 
Organigrama, statul de funcții, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale structurilor reorganizate, valabile de la 1 octombrie 2010, au fost 

aprobate de Consiliul Județean Covasna după cum urmează: 

  Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 119 posturi (numărul posturilor reduse 27), Hotărârea nr. 106/2010, modificată ulterior prin 

Hotărârile nr. 122/2010, 148/2010 și 180/2010; 

  Camera Agricolă Județeană Covasna, 13 posturi (numărul posturilor reduse 4), Hotărârea nr. 107/2010, modificată prin Hotărârea nr. 181/2010; 

  Biblioteca Județeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, 29,5 posturi (numărul posturilor reduse 7,5), Hotărârea nr. 108/2010 modificată prin 
Hotărârea nr. 182/2010; 

  Muzeul Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, 49,5 posturi (numărul posturilor reduse 18,5), Hotărârea nr. 109/2010, modificată prin 

Hotărârea nr. 166/2010; 
  Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, 32,5 posturi (numărul posturilor reduse 15,5), Hotărârea 

nr. 110/2010; 
  Centrul de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, 12 posturi (numărul posturilor reduse 8), Hotărârea nr. 111/2010; 

  Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, 46 posturi (numărul posturilor reduse 24), Hotărârea nr. 112/2010, modificată prin Hotărârile nr. 

128/2010 și 183/2010; 
  Centrul de Studii Europene, 8,5 posturi (numărul posturilor reduse 4), Hotărârea nr. 113/2010; 

În luna octombrie 2010 s-a aprobat prin Hotărârea nr. 147/2010 Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia pentru anul 2011. 
Activități privind numirea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor 

publice de interes județean, precum și pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna: 

- Numirea domnului Kozma Béla în funcția publică de conducere de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Covasna - Kovászna Megyei 
Agrárkamara, Hotărârea nr. 153/2010; 

- Eliberarea domnului Szilágyi Zsolt din funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, Hotărârea nr. 124/2010; 
- Numirea domnului Szilágyi Zsolt ca director interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, 

Hotărârea nr. 125/2010; 

- Numirea domnului Deák Gyula Levente ca director interimar al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, Hotărârea nr. 126/2010; 
- Aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, Hotărârea nr. 165/2010; 

- Aprobarea proiectului de management pentru managementul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”pe perioada 2011-2015 și numirea 
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domnului Deák Gyula Levente în funcția de director al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, începând cu 1 ianuarie 2011, Hotărârea nr. 185/2010; 

- Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, precum și numirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, la 

concursul de proiecte de management pentru Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, Hotărârea nr. 
167/2010; 

- Înființarea comisiilor de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Covasna, precum și comisiei de 

soluționare a contestațiilor, Hotărârea nr. 16/2010; 

- Aprobarea rezultatelor evaluării finale ale managementului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe, respectiv ale evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene „Bod Péter”, Muzeului Național Secuiesc - Hotărârea nr. 74/2010, precum 

și al Centrului de Cultură al Județului Covasna - Hotărârea nr. 149/2010; 
În cursul anului 2010 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean au participat la cursuri de perfecționare 56 de persoane în următoarele 

domenii: achiziții publice, managementul proiectelor, managementul urbanismului, managementul comunicării și relațiilor publice, managementul resurselor 

umane și instruire ECDL. 
În cursul anului 2010 s-au organizat un concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Covasna - 

Kovászna Megyei Agrárkamara și 3 concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 posturi contractuale temporar vacante. 
Pe lângă aceste concursuri, s-au 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 3 funcționari publici, examen de promovare în grad profesional pentru 4 

funcționari publici şi un examen de testare a cunoştinţelor profesionale în vederea ocupării unor posturi din cadrul compartimentelor supuse 
restructurării/reorganizării în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

În anul 2010 s-au întocmit 2 dosare de pensionare anticipată parțială și un dosar de pensionare pentru limită de vârstă. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2010, în cadrul Compartimentului resurse umane au fost redactate 373 de referate cu privire la: numirea 
în funcţii publice, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, stabilirea 

drepturilor salariale, diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariului conform Legii nr. 118/2010, numirea comisiilor de concurs precum şi a comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor, etc. 

Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG 

Consiliul Judeţean Covasna cofinanțează începând din anul 2001 proiecte şi programe cultural-artistice, educative, religioase, sportive, sociale şi de tineret 

print-un sistem de concurs deschis. 
Sprijinul financiar acordat de consiliu în perioada 2001-2010 a avut o tendinţă de creştere permanentă. 

În anul 2010 Consiliul Judeţean Covasna a acordat în total finanţare nerambursabilă pentru 343 programe în valoare totală de 1.795. 000 lei, din care 710.000 

lei pentru 47 de programe sportive, 384.500 lei pentru 96 programe culturale, 196.500 de recreere, educativ-ştiinţifice şi de tineret, 150.000 lei pentru 6 programe 
sociale, 315.000 lei pentru 96 de proiecte ale cultelor, respectiv 39.000 lei pentru 5 programe proprii. 

Consiliul Judeţean Covasna a fost finanţatorul principal, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe, al echipei de baschet feminin “Sepsi BC”, al 

Asociaţiei Sportive Futsal Sf. Gheorghe, al Întâlnirii naţionale a teatrelor de păpuşi de limbă maghiară. Totodată a acordat sprijin financiar considerabil pentru 
organizarea manifestărilor din cadrul Anului artelor plastice, a Zilei Naţionale a României, pentru editarea revistei culturale pentru copii „Cimbora”, pentru 

Festivalul de folclor “Ciobănaşul, pentru sprijinirea mişcării corale întorsurene, pentru organizarea concertelor de muzică simfonică şi de cameră, pentru instituirea 

protecţiei patrimoniului arhitectural al localităţii Bicfalău. 
Consiliul Judeţean Covasna a fost organizatorul Zilelor ONG-urilor şi 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 din alăturat sunt prezentate datele sprijinului din perioada 2005-2010. 
 

Destinaţia 
Număr proiecte/programe Sprijin financiar acordat (lei) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sport 13 22 23 25 37 47 45.000 50.000 210.000 740.000 610.000 710.000 

Cultură 38 33 51 69 84 96 52.000 85.000 135.000 519.000 480.000 384.500 

Programe recreative, educative şi de tineret  38 43 43 37 74 93 61.000 57.000 78.000 73.000 120.000 196.500 

Programe sociale 2 2 4 5 6 6 6.000 8.000 115.000 155.000 150.000 150.000 

Programe proprii   2 2 3 4 5  15.000 15.000 50.000 50.000 39.000 

Sprijin pentru funcţionarea cultele religioase 51 39 32 49 68 96 60.000 70.000 65.000 143.000 220.000 315.000 

Total 139 141 155 188 273 343 218.000 285.000 663.000 1.638.000 1.630.000 1.795.000 
 

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în anul şcolar 2009/2010 s-a acordat gratuit produse lactate şi de 

panificaţie pentru 19451 elevi din clasele I-VIII din învățământul de stat precum şi pentru 5870 copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 

Procedura de desemnare a furnizorilor de produse lactate şi de panificaţie a fost derulată ca în anii precedenţi, iar limita valorii zilnice pentru produsele lactate 
şi de panificaţie acordate pentru un elev respectiv un preşcolar au fost de 1,17 lei/copil inclusiv TVA. 

Societatea câştigătoare pentru aprovizionarea şi distribuţia cu produsul lapte UHT pentru elevii şi preşcolarii din judeţ a fost S.C. Prodlacta S.A. Braşov. iar 
pentru produsele de panificaţie societatea furnizoare a fost S.C. Crişan Srl. Râşnov. 

Ţinând cont de problemele care s-au ivit în decursul anilor în derularea programului Lapte-corn precum şi în urma discuţiilor cu primarii unităţilor 

administrativ teritoriale s-a hotărât pentru anul şcolar 2010/2011 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor pentru acordarea de produse în cadrul 
programului Lapte -corn. 

Astfel prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 72/2010 s-au repartizat unităţilor administrativ teritoriale 660 mii lei pentru finanţarea drepturilor 

privind acordarea de produse de panificaţie pe perioada septembrie-decembrie 2010. 
Pentru anul şcolar 2010/2011 Consiliul judeţean Covasna a încheiat contract cu S.C. Dorna S.A. pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT pentru 

16.622 elevi din clasele I-VIII şi 5005 preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 ore, exceptând şase primării, respectiv primăria oraşelor Covasna şi 

Întorsura Buzăului , primăriile comunelor Ghelinţa, Chichiş, Sita Buzăului şi Barcani, care au solicitat şi şi-au asumat răspunderea în scris pentru organizarea 
licitaţiei şi distribuţia produselor lactate. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2010 s-au repartizat 211 mii lei celor şase primării în vederea 

finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate pe perioada septembrie - decembrie 2010. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 105/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor 
adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în 

cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010/2011 a fost aprobată acordarea gratuită de mere, în limita valorii zilnice de 0,3 

lei inclusiv TVA/elev pentru o perioada de maxim 93 de zile de şcolarizare începând cu data de 1 noiembrie. 
Fondurile aprobate judeţului Covasna pentru finanţarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul 2010 în valoare de 221,22 mii lei se 

asigură din suma de 4872 mii lei pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificaţie şi miere care a fost alocată din suma totală de 23677 

mii lei prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Covasna. 
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 130/2010 a repartizat pe unităţi administrativ teritoriale 200.10 

mii lei pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de fructe în şcoli pentru perioada septembrie-decembrie 2010. 

 

Informarea Direcţiei de dezvoltare a teritoriului 

Proiecte 

„Drumul apelor minerale” 
- proiect în curs de implementare - 

Proiectul „Drumul apelor minerale” în cadrul programului PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială, 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. din 
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Timișoara şi Betonut Z.R.T. din Ungaria. 

Obiectivele din judeţul Covasna sunt: 
 

Nr. Locaţia Obiective de realizat 

1 oraş Baraolt - reabilitarea şi refuncţionalizarea bazinelor și a vestiarului ștrandului existent 

2 com. Belin 
- construcţia clădirii cu băi calde la cadă, tip monobloc 

- amenajare de parc și locuri de parcare 

3 com. Bixad - amenajarea din mostre de roci vulcanice a unui „Parc al rocilor vulcanice”  

4 com. Bodoc, sat Olteni 
- construcţia clădirii cu băi calde la cadă, tip monobloc 

- construirea unei mofete 

5 com. Breţcu. sat Mărtănuş 
- reabilitarea drumului între satul Mărtănuş și băile sulfuroase 
- electrificare 

6 com. Malnaş, sat Malnaş Băi 

- reabilitarea pavilionului izvoarelor Ileana şi Mioara 

- reamenajarea parcului existent 
- construcţia clădirii cu băi calde la cadă, tip monobloc 

7 mun. Sf. Gheorghe, Şugaş Băi 

- realizarea reţelei de canalizare menajeră 

- sistem de iluminat public 
- construcţia clădirii cu băi calde la cadă, tip monobloc 

8 com. Vâlcele 
- construcţia clădirii cu băi calde la cadă, tip monobloc 

- lucrări de peisagistică.  
 

Valoarea totală a proiectului este de 6.500.000 euro, termenul de finalizare este 30 iunie 2011. 

În anul 2010 au demarat lucrările în toate locațiile din proiect, cu excepția orașului Baraolt. 

Pe 31 decembrie 2010 stadiul fizic de realizare a lucrărilor a fost de 55 %. 

Reabilitarea „Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe” 

- 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.  

Valoarea totală a proiectului este de 17.842.600 lei. 

Obiectivele principale sunt: reabilitarea clădirii Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, dotarea cu echipamentele adecvate pentru funcţionarea instituţiei la 
standardele actuale (lift, acces handicapaţi, sistem de alarmă, laboratoare etc.), amenajarea parcului şi a grădinii din jurul clădirii. 

Proiectul este câștigător și se află pe lista de așteptare. 

Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din municipiul Sf. Gheorghe 

- proiect în curs de evaluare - 

Proiectul a fost depus la ADR Centru pe data de 30 octombrie 2009 în cadrul POR - Axa 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. 

Valoarea totală a proiectului este de 85.000.000 lei. 
Principalii indicatori al proiectului sunt:  

- aria desfăşurată 14.740 m2; 

- număr de paturi 277; 
- număr săli de operaţii 5. 

Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile al proiectului este de 2%. 

În cursul anului 2010 a avut loc evaluarea conformității administrative și a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate al proiectului, în decembrie 2010 a fost depus la 

ADR Centru proiectul tehnic în vederea evaluării tehnico-economice. 

Investiții proprii al Consiliului Județean Covasna 

Reamenajarea, reabilitarea și mansardarea imobilului situat în str. Presei nr. 8/A, mun. Sf. Gheorghe 

Din bugetul propriu al Consiliului Județean Covasna se execută lucrările de intervenții de reamenajare, reabilitare și mansardare a imobilului situat în str. 

Presei nr. 8/A, contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat pe 14 octombrie 2010. 

După finalizarea acestei investiții, se vor asigura spațiile necesare pentru birourile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 
Valoarea totală a lucrărilor este de 1.615.610 lei +TVA.  

Iluminatul nocturn al clădirii Bazarului din municipiul Sf. Gheorghe 

În aprilie-mai 2010 au fost executate lucrările pentru sistemul de iluminat nocturn al clădirii Bazarului, valoarea totală a lucrărilor este de 166.000 lei. 

Programul naţional „Săli de sport” 

În cadrul Programului Naţional „Săli de sport”, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2010 au fost date în funcţiune 4 

obiective: 
- sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală cu 150 locuri în comunele/oraş: Turia, Valea Crişului, Întorsura Buzăului; 

- sală de gimnastică din comuna Comandău. 

Sunt în curs de construire încă 2 obiective în comunele Vârghiş şi Catalina (ambele săli de sport cu 150 de locuri).  

Blocuri de locuinţe pentru tineri: 

În anul 2010 au fost predate următoarele obiective: 

- bloc de locuinţe 28 ap., oraş Baraolt; 

- bloc de locuinţe 6 ap., sat Micfalău; 

- bloc de locuinţe 8 ap. sat Ilieni. 

Lucrări în derulare: 

- bloc de locuinţe 24 ap în mun. Sf. Gheorghe (B-dul. Grigore Bălan - în blocul parţial finalizat) 

- bloc de locuinţe 24 ap., sat Ghelinţa;  
- bloc de locuinţe 24 ap.+12 ap., sat Cernat 

- bloc de locuinţe 38 ap. oraş Întorsura Buzăului 

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 11 obiective, din care 3 în anul 2010. Conform H.G. 977/2010 şi H.G. 

1326/2010 în anul 2010 pentru Judeţul Covasna a fost repartizat în total 10.706.000 lei. 

Programul de dezvoltare unor baze sportive conform O. G. nr. 7/2006 

Din Judeţul Covasna sunt cuprinse în program 13 localităţi: Arcuş, Bodoc, Brăduţi, Chichiş, Hăghig, Lemnia, Moacşa, Ozun, Reci, Sânzieni, Turia, Zagon, 

Sita Buzăului. În toate localităţi au început investiţiile. Au finalizat 1 investiţie; la Bodoc. În anul 2010 prin H.G. 977/2010 şi H.G. 1326/2010 pentru Judeţul 
Covasna a fost repartizat 2.265.000 lei.  

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna 

- proiect în curs de elaborare - 

În 17.09.2010 s-a semnat contractul de finanţare. 

Valoarea totală a proiectului 103. 815.331 lei plus TVA. 

Valoarea eligibilă a proiectului: 93.851.898 lei plus TVA 
Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la valoarea eligibilă: 1.877.038 lei plus TVA 

Valoarea neeligibilă a proiectului: 9.963.433 lei plus TVA 

Sunt în derulare achiziţiile publice. 
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Programul de alimentare cu apă a satelor conform HG nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În cadrul acestui program în anul 2010 au fost alocaţi 1.228.600 lei. 

S-au desfăşurat lucrări începute deja în localităţile: Arcuş, Valea Crişului sat Calnic, Hăghig, Ghidfalău (satele Angheluş, Fotoş, Zoltan), Dobârlău, 
Moacşa/Pădureni, Bixad, Mereni/Lutoasa, 

Au început lucrările la: Catalina/ Mărcuşa, Mărtineni, Comandău, Valea Crişului - reabilitare extindere, Belin - aducţiune de la sursă nouă, Turia - etapa II, 

Lemnia - extindere sursă şi rezervor, Breţcu - reabilitare, extindere, Bodoc sat Olteni, 

S-au contractat servicii de proiectare la sistemele de apă din: Băţani, Brateş, Ozun/Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău, Zăbala, Ilieni/Sâncrai, Ojdula, Valea 

Mare, Boroşneu sat Leţ, Cernat/Albiş, Icafalău Estelnic,Sânzieni satele Caşinu Mic şi Valea Seacă, precum şi lucrări de proiectare la sistemele de canalizare din 

Aita Mare, Tg. Secuiesc sat Lunga şi Oraş Covasna - extindere. 
În cursul anului s-a anunţat sistarea programului de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, lucrările urmând a fi redistribuite pe Programul 

Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii ce va fi iniţiat 

În luna ianuarie 2011 s-au depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului documentaţiile obiectivelor de investiţii pentru a fi incluse în noul program 
PNDI: 

- Alimentare cu apă a localităţilor - 36 de proiecte 
- Sistem de canalizare şi epurarea apelor uzate - 42 de proiecte 

Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113, Tg. Secuiesc - Turia - Balvanyos - Bixad 

Iniţial, proiectul a fost depus la ADR Centru pentru finanţare prin POR - Axa prioritară 2, „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, dar 
din lipsa fondurilor disponibile acesta a fost trecut pe lista de rezervă. 

În luna iunie a anului 2010 obiectivul a fost inclus în Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi local 

aprobat prin HG 577/1997. Fondurile alocate pe anul 2010 au fost foarte mici în comparaţie cu valoarea totală a proiectului este de 71.100.000 lei. 
S-a luat decizia ca proiectul să fie propus spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii aprobat prin OUG nr. 105/2010, deoarece s-a 

subliniat faptul că proiectele aflate pe listele de rezervă vor beneficia de prioritate în raport cu celelalte. 

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 anul 2010 au fost începute procedurile de atribuire pentru contractele de achiziţii publice pentru: 

- Execuţie lucrări 
- Servicii de dirigenţie de şantier 

- Servicii de publicitate 

- Servicii de audit 
Procedura de achiziţii publice pentru execuţia lucrărilor a fost anulată prin decizia CNSC, în urma contestaţiilor depuse, însă ea a fost reluată, în luna 

decembrie a anului 2010 având loc şedinţa de deschidere a ofertelor 

Pentru serviciile de dirigenţie s-au organizat două achiziţii publice, însă la nici una dintre ele nu s-au depus oferte acceptabile. 
În luna august 2010 s-a semnat contractul de prestări servicii pentru publicitate şi informare a proiectului. 

S-a finalizat procedura de atribuire a contractului de servicii de audit. 

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. 

Elaborare documentaţii tehnice pentru drumuri judeţene 

În cursul anului 2010 s-au elaborat proiectele tehnice pentru următoarele obiective de investiţii: 

1. Modernizare DJ112 km 10+100 - 20+600, Lim. Judet Brasov - Sfântu Gheorghe” 

2. Modernizare DJ114 km 0+000 - 19+200, Lemnia - Sânzieni 

3. Modernizare DJ122 km 0+000 - 23+960, Micfalău - Baraolt 
4. Modernizare DJ 103B km 17+750 - 33+150,Limita judeţul Braşov - Dobârlău - Bicfalău - Ozun (DN11) - Chilieni (DN12) 

5. Modernizare DJ 121F km 0+000 - 22+968, Ghelinţa - Cătălina (DJ121) - Hătuica - Mărtineni - Mărcuşa - Cernat 

De asemenea s-a elaborat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru “Pod peste râul Olt pe DJ 131, la Aita Mare”. 

Coordonarea şi verificarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale şi străzilor 

Sursa de finanţare: Fonduri alocate prin Programul de reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local conform 

H.G. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 
În anul 2010 judeţului Covasna i-a fost alocată suma totală de 10.108.877,00 lei, cu următoarea defalcare pe obiective: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică 

cuprinsă în programul de finanţare 
UM 

Cant. până 

în 2010 

Realizat în 

2010 (lei) 

LUCRĂRI CONTINUATE în anul 2010, începute în perioada 2006-2009 

1 DC 44, Băţanii Mari - Aita Seacă - Valea Zălanului, km 0+000 - 11+450 
km 6,5 930.000 

Au continuat lucrările şi s-au achitat parte din datorii 

2 DC 33A, Ariuşd - Araci, km 3+414 - 7+414 
km 2 250.000 

S-au achitat datorii din 2009 

3 DC 33, Ilieni - DN 12, km 0+000 - 2+700 
km 2,7 698.000 

Lucrările se finalizează în 2011 

4 DC 23, Barcani - Sărămaş, km 6+600 - 10+900 
km 1 400.000 

S-au achitat datorii din anul 2009 

7 DC 16, DJ 103B - Măgheruş, km 0+000 - 7+000 
km 5 615.000 

Balast 5 km, 16 podeţe. S-au achitat datoriile din anul 2009 

8 DC 2, Belani - Estelnic, km 0+000 - 2+335 
km 2,335 824.305 

Lucrare finalizată în 2011 

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

km 1,8 928.877 

1,8 km asfalt, 7 podeţe, p. Spartă 

S-au achitat datorii şi au continuat lucrările 

10 DC 36, DJ 121A - Pădureni, km 0+000 - 1+500 

km 1 250.000 

Balast, piatră spartă, şanţ betonat, 4 podeţe 

S-au achitat datoriile din 2009 

11 DC 27, DJ 103B - Lisnău Vale, km 0+000 - 5+300 

km 1,7 730.000 

1,7 km asfalt, p. spartă, 15 podeţe. Au continuat lucrările şi 

s-au achitat datorii din 2009 

12 Strada Újszer Lemnia, DN 11 - DJ 114, km 0+000 - 1+500 

km 0,7 200.000 

Fundaţie balast, p. spartă 
S-a achitat datoria din anul 2009 

13 DC 10, Tamaşfalău - Surcea, km 6+500 - 8+468 
km 2,0 100.000 

Balast, țancuri pământ. S-a achitat datoria din 2009 

14 Modernizare drumuri judeţene DJ, 112, DJ 114, DJ 1222, DJ 103B, DJ 121F 
km 91 212.695 

S-au elaborat proiectele tehnice 
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LUCRARE NOUĂ începută şi finalizată în anul 2010 

1 Modernizare străzi municipiul Sf. Gheorghe 
3.600.000 

S-au modernizat străzile: Gyertyánffy, Toamnei, Verii, Arcuşului, Armata Română şi Izvorului 
 

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 

- cu ajutorul unui chestionar cu 20 de întrebări a fost studiat transportul de persoane prin servicii regulate din zona Tg. Secuiesc şi zona Sf. Gheorghe, pe un 
eşantion de 213 de persoane provenind din localităţile zonelor respective. Pentru analizarea situaţiei existente în transportul public de persoane, au fost distribuite 

250 de chestionare în şcoli, în întreprinderi, în instituţii şi la primării în vederea redistribuirii 

- cu un alt chestionar cu 20 de întrebări a fost studiat transportul de persoane prin servicii regulate speciale pe ruta Sf. Gheorghe-Araci şi Tg. Secuiesc-Breţcu 
pe un eşantion de 50 de persoane 

- s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice comunale privind transportul public de persoane prin curse regulate şi regulate speciale 

- datorită schimbării legislaţiei modificarea Programului de transport se poate face cel mult odată pe an. În luna martie 2010 s-au actualizat traseele şi 
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a Ordinului nr. 353/2007 ţinând cont de solicitările începând din 

luna iulie 2009, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean 

- în urma reclamaţiilor primite din Tg. Secuiesc şi verificărilor făcute pe teren, a fost retras licenţa de traseu de la S.C. La Codreanu Servicii Publice S.R.L. din 
cauza neexecutării curselor de transport pe ruta Sf. Gheorghe - Cernat - Tg. Secuiesc 

- s-au organizat şedinţe de atribuire în format electronic în lunile mai, august, octombrie şi decembrie 2010 pentru traseele rămase neatribuite, nou introduse şi 

a celor pentru care au existat renunţări din Programul de transport judeţean, în urma căruia s-au atribuit traseul nr. 5. Sf. Gheorghe - Cernat - Tg. Secuiesc, nr. 44. 
Icafalău - Tg. Secuiesc, nr. 49 Comandău - Covasna, nr. 4 Sf. Gheorghe - Bodoc - Zălan, nr. 42 Tg. Secuiesc - Turia - Alungeni şi nr. 45 Lemnia de Sus - Lemnia - 

Tg. Secuiesc 

- s-au analizat actele referitoare la înlocuirea autovehiculelor nominalizate pentru un traseu cu altele, la solicitarea operatorilor de transport în condiţiile legii şi 
s-a dat acordul Consiliului Judeţean pentru înlocuire 

- s-au analizat documentaţiile aferente şi s-au eliberat 4 licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate special pe rutele: Sf. 

Gheorghe - Albiş - Tg. Secuiesc, Pădureni - Moacşa - Sf. Gheorghe, Crasna - Ciumernic -Întorsura-Buzăului şi Sf. Gheorghe - Vâlcele - Araci 
- 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 
- 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 

- au fost purtate discuţii cu investitori din Austria, care s-au declarat dispuşi să investească în construirea câtorva staţii de autobuz aflate pe teritoriul judeţului 
şi să recupereze ulterior cheltuielile din venituri realizate din publicitate 

- în urma reclamaţiilor primite de la operatorii de transport din zona Baraolt şi Cătălina, 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; 

Biroul Urbanism şi G.I.S. 

I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 731 cazuri. 
- au fost emise 662 certificate de urbanism. 

- taxe încasate certificate de urbanism: 29.595,87 lei. 
- număr de avize emise de structura de specialitate: 26. 

- taxe încasate pentru structura de specialitate: 66,00 lei. 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare 
- valoarea totală a taxelor încasate pentru structura de specialitate 30,00 lei. 

- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 295/20, din care rezolvate favorabil: 265/20 (autorizaţii emise). 

- valoarea totală a taxei încasate: 94.429,00/570,00 lei. 
- număr de regularizări de taxe: 95 

- somaţii trimise beneficiarilor pentru regularizarea taxei de autorizare: 62 

III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

S-au organizat 8 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 

- 62 PUZ 

- 2 PUD 
S-au emis 60 avize de principiu şi 75 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. 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 documentaţii tehnice 

1. Preluarea cu Proces verbal de predare - primire a documentelor de la birourile Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, respectiv 365 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. 

Compartimentul Control Urbanism  

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. 
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3. Au fost primite 6 de reclamaţii din care s-au soluţionat 5. 

4. S-a participat la 20 recepţii. 

5. S-a făcut 35 de controale. 
6. În cursul anului s-a redus numărul angajaţilor cu 75%. 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene pe anul 2010 

În anul 2010, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

a) asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene 

b) recensământul circulaţiei rutiere din anul 2010 

c) asigurarea efectuării serviciilor şi lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor şi inundaţiilor produse în vara anului 2010 
d) iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de 

administrarea drumurilor 

e) eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene. 
f) revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor. 

g) revizii speciale în urma inundaţiilor şi calamităţilor produse în vara anului 2010 
h) urmărirea execuției lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

A. Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile județene 

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. 12/2010 pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene la începutul 

anului 2010, 5.100.000 lei. Din această sumă s-au achitat lucrările de întreținere şi recensământul circulaţiei rutiere care s-a desfăşurat pe parcursul anului din 

primăvară până în toamnă. 
Lucrările de întreţinere 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.-15 aprilie 

2010, şi respectiv în perioada 01. noiembrie -31 decembrie 2010. 

- lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară constând din plombări, întreţinerea sectoarelor de drumuri pietruite, reparaţii podeţe şi ziduri de sprijin. 

- lucrări de Întreţinere periodică, constând din asigurarea siguranţei rutiere şi executare de covoare bituminoase. 

- lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din:  
a) deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 01 ianuarie - 15 aprilie 2010 şi s-au cheltuit 1.275.511,56 lei (incluzând şi datoriile din luna 

decembrie 2009) 

b) deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 01 noiembrie-15 decembrie 2010 care au costat 272.862,35 lei.  
Total deszăpeziri pe anul 2010: 1.548.373,91 lei 

- la lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total 1.983.518,65 după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat lucrări de plombare pe drumurile judeţene în cantitate totală de 41.890 mp în valoare totală de 1.811.565,30  

b) Pietruiri de drumuri 

- Întreţinerea curentă a sectoarelor pietruite ale drumului judeţean DJ 121A 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 127.916,24 lei. 

- Întreţinere curentă a sectoarelor de drum pavate cu piatră cubică ale drumului judeţean DJ 121 între Km 47+800-Km 49+100. 
S-au executat lucrări valoare de 34.759,87 lei. Total valoare pietruiri de drumuri: 162.676,11 lei 

c) Întreţinerea curentă a podurilor  

Curăţirea albiei sub podul peste râul Olt, de crengi şi materiale lemnoase, potmol, buşteni de pe DJ 122B în valoare de 1.853,80 lei. Total: 

1.853,80 lei. 

d) Achiziţii de materiale (mixtură stocabilă, plăci OSB, etc.) folosite de formaţiunea de lucru a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene 

la întreţinerea drumurilor şi semnalizărilor rutiere în valoare de: Total: 7.423,44 lei. 

- la lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 1.469.527,35 lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea drumului şi poziţii Km 

Cantitate 

(mp) 

TOTAL 

inclusiv TVA 

(lei) 

1 DJ 103E intravilan Hăghig. Km 0+000 - Km 0+820 4.920 206.817,12 

2 DJ 121 A ieşire Ghidfalău (DC 38) - Primăria Ghidfalău. Km 39+950 - Km 40+800 5.100 214.383,60 

3 DJ 121 F intravilan Ghelinţa. Km 0+400 - 1+200 4.800 208.200,96 

4 DJ 121 F Mărcuşa - Cernat 9.000 390.376,80 

5 DJ 122 intersecţia cu DJ 122B. Km 0+206 -0+256 300 12.997,68 

6 DJ 122 înainte de bariera CFR. Km 1+105 - 1+155 300 12.997,68 

7 DJ 122 restaurant Murgó - parcare. Km 5+484 - 6+629 6.870 297.646,87 

TOTAL 31.290 1.343.420,71 
 

b) Asigurarea siguranţei rutiere 

- S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 77 buc. stâlpi şi montarea a 

237 bucăţi de indicatoare rutiere. 

- s-au achiziţionat 213 de bucăţi de indicatoare rutiere şi 200 buc stâlpi de susţinere, în valoare totală de 28.444,45 lei. (ANEXA 2); 
- s-a achiziţionat montarea a 378 m parapeţi pe DJ 121C în valoare totală de 74.240,60 lei; 

- s-a comandat transportul şi amplasarea a 3 buc parapet New Jersey, tăierea şi nivelarea acostamentului pe DJ 113 în valoarea de 1.224,28 lei. 

Total: 103.909,33 lei. 
c) Lucrări de sprijinire şi consolidare până la 200 mc 

- întreţinere zid sprijin pe DJ 103B, km 22+755 în valoare de 22.197,31 lei. Total: 22,197,31 lei 

B. Recensământul circulaţiei rutiere din anul 2010 

C. Pentru înregistrarea traficului rutier din anul 2010 s-au cheltuit: 90.130,78 lei 

TOTAL pentru asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene şi recensământul circulaţiei rutiere s-au cheltuit: 5.091.550,69 lei 

D. Asigurarea serviciilor şi lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor şi inundaţiilor produse în vara anului 2010 

În acest scop sursele financiare au fost asigurate prin: 

- Hotărârea nr. 91/2010 a C.J. Covasna: 200.000 lei; 
- Hotărârea nr. 103/2010 a C.J. Covasna: 140.000 lei; 

- Hotărârea nr. 123/2010 a C.J. Covasna: 1.175.000 lei. (H.G. 919 din 30 august 2010).  

Total: 1.515.000 lei, care s-au cheltuit după cum urmează: 

1) Reparaţii curente 

Lucrările executate cu aceşti bani sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea lucrării 

Valoare cu 

TVA inclus 

Nr. contract 

sau comandă 
Executant 

1 DJ 103 B 
km 26+780- 

km 27+000 

Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 

anul 2010 pe drumul judeţean DJ 103B km 
26+780-km 27+000 

53,626.45 

Comanda nr. 

167/10.08.2010 şi nr. 
187/16.09.2010 

Rîcîiaş Impex 

SRL Întorsura 
Buzăului 
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Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea lucrării 

Valoare cu 

TVA inclus 

Nr. contract 

sau comandă 
Executant 

2 DJ 113 km 32+900 
Înlăturarea efectelor inundaţiilor-Desfundare 
şanţ şi podeţ pe DJ 113 

10,712.40 
Comanda nr. 

179/03.09.2010 
Trio Impex SRL 

Bodoc 

3 DJ 103 B km 22+900 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din vara 

anului 2010, pe drumul judeţean DJ 103 B Km 

22+900 judeţul Covasna 

16,644.89 
Comanda nr. 

196/28.09.2010 

Rîcîiaş Impex 

SRL Întorsura 

Buzăului 

4 DJ 121 F km 1+954 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din vara 

anului 2010, pe drumul judeţean DJ 121 F Km 

1+954 Pod Ghelinţa, judeţul Covasna 

39,737.08 
Comanda nr. 

195/28.09.2010 
Ifcor SA Sf. 
Gheorghe 

5 DJ 121 A km 14+900 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din vara 

anului 2010, pe drumul judeţean DJ 121 A Km 

14+900 judeţul Covasna 

11,533.09 
Comanda nr. 

197/28.09.2010 

Rîcîiaş Impex 

SRL Întorsura 

Buzăului 

6 DJ 113 km 11+650 
Înlăturarea efectelor inundaţiilor - Desfundare 

şanţ şi montare podeţ pe DJ 113 
34,505.62 

Comanda nr. 

206/12.10.2010 
Wonderland SRL 

TOTAL 166,759.53   
 

2) Lucrări de investiţii şi servicii de proiectare 
 

Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea lucrării 

Valoare cu 

TVA inclus 

Nr. contract 

sau comandă 
Executant 

1 DJ 121 A 
km 42+000-
km 42+300 

Servicii de proiectare Înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale din anul 2010 pe drumul 

judeţean DJ 121 A km 42+000-km 42+300 

31,000.00 
Comanda nr. 

167/09.08.2010 
Drum Proiect SRL 

Sf. Gheorghe 

2 DJ 103 E 18+503 
Servicii de proiectare Înlăturarea efectelor 
inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe 

drumul judeţean DJ 103E km 18+503 

49,600.00 
Comanda nr. 

188/16.09.2010 

Proeder SRL Sf. 

Gheorghe 

3 DJ 121 C 3+650 

Servicii de proiectare Înlăturarea efectelor 
inundaţiilor din anul 2010 de pe drumul judeţean 

DJ 121C, consolidare sistem rutier în zona km 

3+650 

49,600.00 
Comanda nr. 

189/16.09.2010 

Proeder SRL Sf. 

Gheorghe 

4 DJ 103E km 18+503 

0,1% din valoarea autorizată a lucrării Înlăturarea 

efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din 

Belin de pe DJ 103E, km 18+503 jud. Covasna 

1,994.79 - 

Inspectoratul 

Teritorial în 

Construcţii Covasna 

5 DJ 121C km 3+650 

0,1% din valoarea autorizată a lucrării Înlăturarea 

efectelor inundaţiilor din anul 2010 de pe DJ 121C, 

consolidare sistem rutier în zona km 3+650, jud. 
Covasna 

722.10 - 
Inspectoratul 
Teritorial în 

Construcţii Covasna 

6 DJ 121A 
km42+000-

km42+300 

0,1% din valoarea autorizată a lucrării Înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe 
DJ 121A, km 42+000-km 42+300, jud. Covasna 

737.94 - 

Inspectoratul 

Teritorial în 
Construcţii Covasna 

7 DJ 121A 
km42+000-

km42+300 
Aviz SGA 890.73 - SGA Covasna 

8 DJ 121A 
km42+000-
km42+300 

Aviz MEDIU 500.00 - APM Covasna 

9 DJ 121C km 3+650 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 de 

pe DJ 121C, consolidare sistem rutier în zona km 
3+650, jud. Covasna 

394,700.25 
Contract nr. 

407/10.11.2010 
Wonderland SRL 

10 DJ 103E km 18+503 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la 

podul din Belin de pe drumul judeţean DJ 103E km 
18+503 

399,746.60 
Contract nr. 

406/10.11.2010 
Zöld Út SRL 

11 DJ 103E km 18+503 

0,7% din valoarea decontată a lucrărilor de 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la 
podul din Belin de pe DJ 103E, km 18+503 jud. 

Covasna 

2,256.63 - 

Inspectoratul 

Teritorial în 

Construcţii Covasna 

12 DJ 121A 
km42+000-

km42+300 

Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 
2010 de pe DJ 121A, km 42+000-km 42+300, jud. 

Covasna 

416,491.42 
Contract nr. 

408/10.11.2010 

Valdek Impex 

S.R.L. Sf. Gheorghe 

TOTAL Investiţii 1,348,240.46     
 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor şi inundaţiilor produse în vara anului 2010 s-au cheltuit 
1.514.999,99 lei. 

Suma totală cheltuită pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor judeţene în anul 2010 din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna a 

fost de 6.606.550,68 lei. 

A. Iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate 

de administrarea drumurilor  
Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire 

ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea 

execuției lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 
În anul 2010 s-au derulat 15 proceduri de achiziţii publice astfel: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea achiziţiei publice 

Procedura 

aplicată 

1 DJ Conform contract 
Întreţinerea curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă în perioada 

01.01-15.03.2010 
Licitaţie deschisă 

2 DJ Conform contract 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe 

drumurile judeţene din judeţul Covasna 
Licitaţie deschisă 

3 DJ Conform contract Covoare bituminoase pe drumurile judeţene Covasna, în anul 2010 Licitaţie deschisă 

4 DJ Conform contract 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe 
drumurile judeţene din judeţul Covasna (3.550 mp) 

Negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 

participare 

5 DJ 121 A Conform contract Întreţinerea sectoarelor pietruite ale drumului judeţean DJ 121 A Cerere de ofertă 

6 DJ Conform contract Înregistrarea circulaţiei rutiere 2010 (recensământul circulaţiei) Cerere de ofertă 

7 DJ Conform contract 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe 

drumurile judeţene din judeţul Covasna (6.100 mp) 
Licitaţie deschisă 
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Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea achiziţiei publice 

Procedura 

aplicată 

8 DJ Conform contract 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă din judeţul 
Covasna 

Licitaţie deschisă 

9 DJ 121 32+000 - 49+100 
Reabilitare drum judeţean DJ121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-

Tg.Secuiesc, Km 32+000-49+100, judeţul Covasna 
Licitaţie deschisă 

10 DJ 121 32+000 - 49+100 
Servicii de dirigenţie pentru lucrarea „Reabilitare drum judeţean DJ121 
Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, Km 32+000-49+100, judeţul 

Covasna” 

Cerere de ofertă  

11 DJ 122 32+000 - 49+101 
Servicii de dirigenţie pentru lucrarea „Reabilitare drum judeţean DJ121 
Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, Km 32+000-49+100, judeţul 

Covasna” 

Cerere de ofertă (repetat) 

12 DJ 121C km 3+650 
Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 de pe DJ 121C, consolidare 
sistem rutier în zona km 3+650, jud. Covasna 

Negociere fără anunţ 
prealabil 

13 DJ 103E km 18+503 
Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe 

drumul judeţean DJ 103E km 18+503 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

14 DJ 121A km42+000 - km42+300 
Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, 

km 42+000-km 42+300, jud. Covasna 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

15 DJ 121A km42+000 - km42+300 
Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, 

km 42+000-km 42+300, jud. Covasna 

Negociere fără anunţ 

prealabil 
 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate 22 de achiziţii directe. 

B. 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 2010 s-au eliberat în total 46 de acorduri 

şi autorizaţii în valoare totală de 10.367,65 lei.  

C. Revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor. 

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

permanentă a drumurilor în stare de viabilitate. Reviziile curente s-au făcut lunar pentru toate drumurile judeţene, verificând: partea carosabilă, acostamentele, 

taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 

D. Revizii special în urma inundaţiilor şi calamităților produse în vara anului 2010.  
Reviziile speciale s-au efectuat după producerea calamităţilor şi inundaţiilor în vara anului 2010 pe toate drumurile judeţene covăsnene conform prevederilor 

„Normativului pentru revizia drumurilor publice indicativ AND 504-2007”. 
Constatările au fost consemnate în procesele verbale întocmite cu aceste ocazii. Despre drumurile şi obiectivele afectate s-au transmis înştiinţări către 

conducerea Consiliului Judeţean Covasna, Instituţia Prefectului judeţului Covasna, I.S.U., I.S.C. Covasna, S.G.A. Sf. Gheorghe. 

E. Urmărirea execuţiei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor 
În cursul anului 2010 s-a urmărit comportarea în timp şi s-au efectuat recepţiile finale a lucrărilor contractate în anul 2009 de Direcţia de Administrare a 

Drumurilor Judeţene.  

În anul 2010 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 36 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la 
terminarea lucrărilor şi decontarea acestora.  

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

1. Activităţi Promoţionale: 

1.1. Expoziţii 

- Expoziţia „Utazás 2010”  

- Data: 4 - 7 martie 2010; 
- Loc: Budapesta, complexul expoziţional Hungexpo. 

- Aqua Transilvanie  

- Data: 23 martie 2010; 
- Loc: Bruxelles, Parlamentul European. 

- Târgul De Turism Al României 

- Data: 25 - 28 martie 2010; 
- Loc: Bucureşti, Centrul Expoziţional Romexpo. 

- Targul De Turism Al Județului Veszprém  
- Data: 17 - 18 aprilie 2010; 
- Loc: Veszprém - Ungaria, Universitatea Pannon . 

- Zilele Agriculturii Ale Județului Csongrád - Ed. Xvii  
- Data: 23-25 aprilie 2010; 

- Loc: Hódmezővásárhely - Ungaria, Centrul de Expoziţie Hód-Mezőgazda; 

- Subexpozant: Camera Agricolă Judeţeană Covasna. 

- Zilele Maghiare de la Cluj 
- Data: 18-22 august 2010; 

- Loc: Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu. 

- Prezentare Despre Judeţul Covasna  

- Data: 9 septembrie 2010; 

- Loc: Nagyrábé, Judeţul Hajdú-Bihar, Ungaria. 

- Prezentare Despre Băile Şi Mofetele Covăsnene  

- Data: 23-26 septembrie 2010; 

- Loc: Mátraderecske, Judeţul Heves, Ungaria. 

- Târgul De Turism Al României  

- Datat: 21 - 24 octombrie 2010; 

- Loc: Bucureşti, Centrul Expoziţional Romexpo. 

Promovarea judeţului prin distribuirea de material promoţionale la diferitele programe internaţionale: 

- Szolnok, 8-11 mai 2010, Întâlnirea Internaţională a Trupelor de Dans Popular; 

- Toronto, Brantford, Niagara Falls, Windsor, Ottava, 27 august - 5 septembrie 2010, turneul artistei Dancs Annamari în Canada; 

- Schwedt an den Oder, Brandenburg, 4-5 septembrie 2010, Zilele Brandenburg. 

1.2. Editare De Materiale Promoţionale: 

- Băile Şugaş (pliant, Hu-Ro-Eng); 
- Covasna (pliant, Hu-Ro-Eng); 

- Háromszék - Héthatár - Útitárs Vendégeinknek (publicaţie invitativă, Hu); 

- Arcuş (pliant, Hu-Ro-Eng); 
- Judeţul Covasna (hartă, DE); 

- Ţinutul Secuiesc, Ţara Borvizelor (caiet promoţional, Eng). 
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2. Evenimente Organizate 

- Zilele Turismului Covăsnean - Ed. A X-a 

- Data: 28 mai 2010; 
- Loc: Tîrgu Secuiesc; 

- Conferință turistică pe tema turism-cal, cu invitaţi din ţară şi din străinătate. 

- Parada Cârnaţilor - Ed. A VIII-a  

- Concurs de preparat cârnaţi cu echipe din ţară şi străinătate; 

- Data: 29 mai 2010; 

- Loc: Sfîntu Gheorghe, noua sală de sport; 
- Coorganizator: ASIMCOV. 

- AQUARIUS - Festivalul Apei Minerale - ed. A IV-A 

- Data: 28 august 2010; 
- Loc: Băile Dugaş (Dăneşti); 

- Expoziţia apelor minerale îmbuteliate şi a apelor minerale de la izvor; 
- Concursuri: Regina Aquarius (concursul apelor minerale îmbuteliate); 

- Vinul zânelor (concursul apelor minerale de la izvor); 

- Cea mai bună apă minerală pentru clătite; 
- Coorganizatori: Consiliul Judeţean Harghita, Primăria Dăneşti. 

3. Program de reabilitare a porţilor secuieşti 

- Suport financiar: Primăria Sf. Gheorghe; 
- s-au construit: 3 porţi secuieşti (Coşeni). 

4. Activităţi Permanente 

- Servicii de ghid; 

- Construirea şi actualizarea bazei de date turistice; 

- Asistenţă la înfiinţarea şi clasificarea unităţilor de cazare; 

- Asistenţă la întocmirea strategiilor turistice; 
- Colaborare cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate; 

- Practica Studenţilor din Luzern în judeţul Covasna, împreună cu studenţii de la Universitatea Babeş Bolyai din Sf. Gheorghe; 

- Coorganizatori: Casa de Cultură - Covasna, UBB Sf. Gheorghe; 
- Data: 25-31 ianuarie 2010. 

- Practica studenţilor din Luzern în judeţul Covasna, împreună cu studenţii de la Universitatea Babeş Bolyai din Sf. Gheorghe; 
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